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Voorzitter Studiekring Zeeland / West- Brabant Willem van der Kolk:

‘Handig om sprekers in vroeg
stadium vast te leggen’
Door Sandra van den Nieuwenhof
‘Door corona moesten wij de bakens verzetten, we houden nu bijeenkomsten waaraan maximaal veertig personen fysiek kunnen
deelnemen en die daarnaast online gevolgd kunnen worden.’ Dit
zegt Willem van der Kolk, sinds 1 juli van dit jaar voorzitter van
Studiekring Zeeland / West-Brabant.*
Willem nam het stokje over van Gerard van Nieuwenhuijzen, hij
was voorzitter sinds de oprichting van deze kring. ‘We zijn ongeveer twaalf jaar geleden gestart. Eerder waren wij aangewezen op
bijeenkomsten in Rotterdam of Eindhoven. Toen hebben wij vanuit vier grote kantoren in deze regio de koppen bij elkaar gestoken en Studiekring Zeeland / West-Brabant opgericht, met financiële steun van Studiekring Zuidoost Brabant. We voorzagen in
een grote behoefte en hadden meteen al meer dan honderd
deelnemers. Nu staat de teller op ongeveer 300 personen. Met
een dergelijk aantal kan een studiekring makkelijk draaien met
een lage contributie. Voor mij was deze zomer een mooi moment
om te stoppen als voorzitter want per 1 januari 2021 neem ik

Binnen het Register Belastingadviseurs (RB) zijn verspreid over het land
diverse studiekringen actief. In een serie artikelen komen de besturen
van de verschillende studiekringen aan het woord. In deze aflevering is
Studiekring Zeeland / West-Brabant aan de beurt.

afscheid als aandeelhouder van Van Oers accountancy & advies.
Het voorzitterschap van de studiekring was een belangrijk onderdeel van mijn activiteiten buiten kantoor en het is een logische
stap om dan ook dat te beëindigen.’
Willem: ‘Ik was al actief als bestuurslid en ik stelde me kandidaat
als voorzitter toen Gerard zijn vertrek aankondigde. Het bestuur
bestaat uit zeven leden, onder wie een aantal nieuwe mensen.’

Hoog niveau
Gerard: ‘We hebben elk seizoen acht bijeenkomsten op hoog
niveau, met goede sprekers. In januari is er een dubbele bijeenkomst met twee lezingen, waarvan de onderwerpen op elkaar
aansluiten. De eerst lezing start ‘s middags om 16.00 uur en de
tweede om 19.00 uur. Tussendoor eten we gezamenlijk, wat echt
iets toevoegt. Hier komen doorgaans 200 deelnemers naartoe.
Het leren kennen van collega’s uit de regio is een aantrekkelijk
aspect van de bijeenkomsten naast het vaktechnische doel.’
Willem: ‘We zijn erachter gekomen dat het handig is om sprekers
in een vroeg stadium vast te leggen. Dat geeft rust. Ondanks corona kunnen wij het programma nu moeiteloos door laten lopen in
een aangepaste vorm want de sprekers waren al geboekt.’
Waarin is Studiekring Zeeland / West-Brabant onderscheidend?
Gerard: ‘We zijn met 300 deelnemers een grote kring en we hebben een sfeervolle en goed bereikbare locatie met prima geluid en
beeld. De eigenaar van De Raayberg doet zijn best om het gezellig
te maken. En Brabantse gezelligheid is ook wat waard. Door de
warmte die het complex uitstraalt is dit een mooie ambiance.’
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Hebben jullie nog andere tips naast het advies om sprekers vroeg te
boeken?
Gerard: ‘Verdeel de lasten, werk met een breed bestuur.’
Willem: ‘Bij een klein bestuur komt alles steeds op dezelfde mensen neer, dat is niet handig. Bovendien brengt ieder bestuurslid
zijn eigen netwerk mee, waardoor we breder en makkelijker kunnen zoeken naar sprekers.’
Over de koers van het bestuur is Willem helder: ‘Ook in de toekomst willen we vasthouden aan het gekozen beleid: goede sprekers arrangeren en een hoge kwaliteit bieden.’
*Dit artikel kwam tot stand vóór de coronamaatregelen die het kabinet
op 28 september aankondigde.
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