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Voorzitter studiekring Arnhem Ed Schregardus::

‘Probeer out-of-the-box te denken
bij onderwerpen en sprekers’
Door Sandra van den Nieuwenhof | foto: Raphaël Drent
‘De studiekring Arnhem is voortgekomen uit de FB-studiekring
Arnhem, die destijds vergaderde in het Postiljon Hotel in Arnhem.
De illustere Joke de Wolf en Wim Hoksbergen waren de oprichters. De kring is destijds - zoals alle andere kringen - op initiatief
van het RB-bestuur omgezet in een aan het RB gerelateerde stichting’, legt secretaris/penningmeester Sylvester Schenk uit.
‘We organiseren acht à negen keer per jaar een bijeenkomst bij
Van der Valk Duiven, op de tweede maandag van de maand, van
19.00 tot 21.00 uur. We liggen nu stil, we hebben nog geprobeerd
in een heel grote zaal met veel afstand toch een bijeenkomst te
organiseren met een dubbele shift, maar zelfs dat bleek door de
coronamaatregelen onmogelijk.’
Voorzitter Ed Schregardus vult aan: ‘Sinds de tweede helft van
2020 organiseert de stichting samen met de andere RB-kringen
vaktechnische bijeenkomsten in de vorm van webinars. Dat stellen de leden zeer op prijs.
Over onze vaste locatie het Van der Valk hotel in Duiven zijn we
overigens heel tevreden. Het is goed bereikbaar en er is voldoende parkeergelegenheid. Bovendien weet Van der Valk wat wij verwachten en spelen ze goed in op onze wensen.’
De fysieke bijeenkomsten worden doorgaans goed bezocht.
Sylvester: ‘Meestal zijn er 150 tot 170 deelnemers aanwezig. Dit
hangt ook sterk af van het onderwerp en de spreker. Met sprekers
zoals Mascha Hoogeveen en Ad Fruijtier hebben we altijd volle
bak. We gaan graag voor zekerheid met gekende sprekers.’
Ed: ‘We hebben zeker de laatste jaren een goede bezettingsgraad.
Ook bij formele onderwerpen met het duo Frans Jozef Haas / Diana Jansen of Jantine Kastelein zit de zaal goed vol. We hebben
een behoorlijk trouw publiek!’
Sylvester: ‘Bijzonder was een lezing van professor Bernard Schols,
van wie we het boekje ‘Voorkom ruzie bij de kist, 101 spraakmakende erfrechtelijke kwesties en fiscale tips’, voor al onze leden
hebben gekocht. Er zijn er nog een paar over. Leden met belangstelling mogen ons mailen (studiekringarnhem@gmail.com).De
deal was dat Bernard een gratis lezing over zijn boekje hield en
we na afloop met hem bier gingen drinken.’

Stamppotbuffet
Het tweekoppige bestuur van studiekring Arnhem heeft plannen
genoeg voor de nabije toekomst.
Sylvester: ‘We gaan gewoon door op de succesvolle ingeslagen
weg, maar een keer een heus symposium voor onze leden met
een stamppotbuffet of rijsttafel na afloop lijkt ons erg leuk. Budget is er, we houden ons aanbevolen voor goede ideeën. En een
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Ed Schregardus (links) en Sylvester Schenk
Stichting RB Studiekring Arnhem
■ Aantal deelnemers: circa 200
■ Opgericht in: 2005 (stichting); kring was al eerder actief
■ Gebied: Rivierenland (Arnhem, Nijmegen) Achterhoek en
Veluwe
■ Waar: Van der Valk, Duiven *
■ Aantal bijeenkomsten: 8 - 9 keer per jaar *
■ Bestuur: Ed Schregardus (voorzitter) en Sylvester Schenk
(secretaris/penningmeester)

fiscale bierproeverij met Dennis Jongbloed (zie Het Register
2020, nr. 5) behoort ook tot de mogelijkheden.’
Ed: ‘Ook denken we aan een avond over Horizontaal Toezicht
waarbij we dan iemand van de Belastingdienst of het ministerie
van Financiën uitnodigen en een uitgesproken tegenstander van
dit fenomeen uit de advies- of academische wereld. De stelling
zou dan kunnen zijn “HT wat moet je ermee?” of “HT weg ermee!”
of zoiets. Dat is er helaas nog niet van gekomen.’
Tips voor andere studiekringen?
Ed: ‘Probeer out-of-the-box te denken bij de onderwerpen en
sprekers; zo organiseerden wij een bijeenkomst met Marcel
Pheijffer over fraude en witwassen binnen het mkb.
Sylvester: ‘Be good and tell it. Onze kringen zijn namelijk een
extreem efficiënte en goedkope manier om aan je PE-verplichting
te voldoen. Goed voor de contacten ook. De informele setting
wordt nu node gemist.’
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 Arnhem aan de beurt.
*vanwege de coronamaatregelen zijn er tijdelijk geen fysieke bijeenkomsten.

