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   Bestuur Studiekring Amsterdam: 

‘ Voorafgaand aan studiebijeenkomst  
organiseren we ‘een broodje fiscaal’, een 
vragenuurtje voor en door deelnemers’
Wanneer en waarom is deze studiekring opgericht? 
‘Er was voorheen sprake van een vereniging van FB’ers en volgens 
ons oudste lid zitten we al vanaf begin van de jaren tachtig in 
Haarlem. Daarvoor kwamen we samen in Amsterdam, dat moet al 
vanaf de jaren zestig zijn geweest. Kortom, we bestaan al meer 
dan vijftig jaar. Vanaf 5 september 2005, organiseren wij nu als 
stichting de studiekringbijeenkomsten voor leden van het Regis-
ter Belastingadviseurs.’

Wat zijn zoal de activiteiten van de studiekring? 
‘Wij organiseren negen keer per jaar op de tweede dinsdag van 
de maand een studieavond met een gastspreker. Dit is onder nor-
male omstandigheden, waarbij er geen specifieke coronamaatre-
gelen gelden. De onderwerpen variëren van alle belastingsoorten 
tot huwelijksvermogensrecht en spelen in op de actualiteit van 
dat moment. Daarnaast is voorafgaand aan de avond de mogelijk-
heid om deel te nemen aan het ‘broodje fiscaal’. Dat is een vra-
genuurtje waarin iedereen zijn of haar vraag kan stellen en de 
aanwezigen hun visie geven of ervaring delen.’

Waar worden de bijeenkomsten doorgaans gehouden? 
‘De bijeenkomsten worden vanaf september dit jaar gehouden bij 
Hotel De Zoete Inval in Haarlemmerliede. Het afgelopen jaar/ 
anderhalf jaar hebben wij in samenwerking met de andere studie-
kringen de bijeenkomsten online georganiseerd. Vanaf september 
proberen we de bijeenkomsten weer fysiek te organiseren.’

Worden de bijeenkomsten goed bezocht? 
‘Gemiddeld komen er vijftig tot zeventig mensen.’ 

Wat zijn de plannen voor de nabije toekomst? 
‘We willen de draad weer oppakken en fysieke bijeenkomsten 
organiseren. Er gaat toch niets boven echt (oog)contact.’ 

Tips voor andere studiekringen? 
‘We hebben geen specifieke tips voor andere studiekringen; 
iedereen doet het op zijn eigen manier en dat werkt prima.’

Waarin onderscheidt zich deze studiekring?
‘We zijn een relatief kleine studiekring, waardoor vele kringleden 
elkaar kennen. Dat heeft ertoe geleid dat we voorafgaand aan de 
eigenlijke studiekringbijeenkomst een ‘broodje fiscaal’ organise-
ren, met ongeveer 25 deelnemers. Daarbij komen praktijkvragen 
naar voren die spelen bij de deelnemers van de kring en kunnen 
de collega’s van de kring hun (fiscale) licht daarop laten schijnen.’

V.l.n.r. Nicole Geurs, Jan de Hoop en Deborah van Woudenberg   
(foto Raphaël Drent)

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 
- als laatste - Studiekring Amsterdam aan de beurt.

Stichting RB Studiekring Amsterdam
	n Aantal deelnemers: circa 125
	n Opgericht: 5 september 2005, voorgeschiedenis gaat 

terug tot jaren zestig vorige eeuw 
	n Gebied: Amsterdam en omstreken 
	n Aantal bijeenkomsten: 9 bijeenkomsten per jaar
	n Locatie: Hotel De Zoete Inval in Haarlemmerliede
	n Bestuur: Deborah van Woudenberg, voorzitter, Nicole 

Geurs, secretaris en Jan de Hoop, penningmeester 

Studiekringen 

Hoe gaat de samenwerking tussen de bestuursleden? 
‘We hebben de taken onderling goed verdeeld. Eén keer per jaar 
evalueren wij met elkaar en plannen wij het nieuwe seizoen. Ver-
der mailen en bellen wij.’ 

Hoelang werken jullie al samen? 
‘Vanaf augustus 2015.’

Hoe vaak vergadert het bestuur? 
‘Formeel vergaderen we één keer per jaar, waarbij we bespreken 
welke onderwerpen we willen behandelen en welke sprekers we 
daarvoor willen uitnodigen en vervolgens overleggen we iedere 
maand voorafgaand aan de studiekringbijeenkomst.’


