Studiekringen

Voorzitter studiekring Noord-Holland/Alkmaar Bastiaan Dorschman:

‘Bijeenkomsten zijn belangrijke
gelegenheden om te netwerken’
‘Onze belangrijkste activiteit is het organiseren van vaktechnische
bijeenkomsten, dat zijn tevens belangrijke gelegenheden om te
netwerken. Het is ook leuk om leden van de studiekring te spreken
en ervaringen uit te wisselen. Dit zorgt er ook voor dat de leden op
de hoogte zijn van elkaars specifieke expertise, waardoor ook buiten het verband van de studiekring overlegmet elkaar is’, aldus
voorzitter Bastiaan Dorschman.
Secretaris Nienke Kimsma vult aan: ‘We houden onze bijeenkomsten in de Ter Coulsterkerk in Heiloo. We huren daar een aparte
zaal en tijdens de pauze serveren vrijwilligers van de kerk broodjes en soep in de kerk. Het heeft iets moois dat de kerk extra
inkomsten kan creëren door onze studiekring. Een soort maatschappelijk verantwoord leren.’
Bastiaan: ‘Uiteraard kijken wij als kring weer uit naar het organiseren van fysieke bijeenkomsten. De webinars zorgen ervoor dat je
bij kunt blijven,maar de fysieke interactie, met hier en daar een
goed geplaatste grap, zijn toch niet te vervangen. We hebben goede hoop dat het binnenkort weer mogelijk is. We organiseren acht
bijeenkomsten per jaar. We beginnen de eerste bijeenkomst van
het jaar altijd in september met een half uur ledenvergadering
gevolgd door een uitgebreid buffet dat we laten verzorgen door
een cateraar. Na het buffet nodigen we dan een spreker uit voor
een lezing van ongeveer 1,5 uur. De overige zeven bijeenkomsten
vinden plaats van 16.00 tot 19.45 uur. De bijeenkomsten worden
steeds beter bezocht. Waar er in het begin meestal tussen zestig en
negentig aanwezigen waren, zagen we bij de laatste fysieke bijeenkomsten de aantallen naar negentig of meer deelnemers gaan.’
Nienke: ‘Tijdens de coronacrisis kregen we het aanbod om in de
kerk de cursus te gaan geven. We zagen het al helemaal zitten dat
we een spreker zouden uitnodigen en dat hij of zij vanaf de kansel de cursus zou geven. Helaas zette op dat moment de coronacrisis door, waardoor samenkomen geen optie meer was, maar
wie weet in de toekomst……er kunnen vijfhonderd mensen op
anderhalve meter afstand een dienst bijwonen, dus dan moet het
voor onze kring ook al snel kunnen.’
Het bestuur vergadert een of twee keer per jaar tijdens een etentje. Bastiaan: ‘Onze oud-voorzitter Cees Lakeman vragen wij nog
regelmatig om aanwezig te zijn bij de vergaderingen. Zijn ervaring
en kunde zijn altijd een goede toevoeging.’
Waarin onderscheidt zich deze studiekring?
Bastiaan: ‘Het onderscheid zit in de kleinschaligheid en de locatie.
Hierdoor ontstaat er ook een ontspannen ‘ons-kent-onssfeer’.

Nienke Kimsma en Bastiaan Dorschman (foto Raphaël Drent)
Stichting RB Studiekring Noord-Holland/Alkmaar
■ Aantal deelnemers: circa 120
■ Opgericht: 15 september 2005
■ Gebied: van de Waddeneilanden tot net boven Amsterdam
■ Aantal bijeenkomsten: 8 bijeenkomsten per jaar*
■ Locatie: een zaal van de Ter Coulsterkerk in Heiloo*
■ Bestuur: Bastiaan Dorschman, voorzitter, Nienke Kimsma,
secretaris en Willem Verlooij, penningmeester

Daarnaast proberen we steeds interessante sprekers uit te nodigen. We kiezen dan onderwerpen die aansluiten bij de actualiteit;
zo hebben we bij één van onze laatste fysieke bijeenkomsten een
vooraanstaande spreker gehad over de ethiek in de fiscaliteit.
Ook streven wij naar een goede verhouding tussen mannelijke en
vrouwelijke sprekers.’
Hebben jullie tips voor andere studiekringen?
Nienke: ‘Voor een enthousiaste lezing over een saai onderwerp
als kapitaalverzekeringen is het een feestje om Erik van Toledo uit
te nodigen. Diana Dutilh geeft een goede presentatie over life
events en huwelijksvermogensrecht, waardoor je na de lezing
direct proactief advies kunt geven aan je klanten. Tot slot nodigen
wij heel graag Arend Jan van Lint uit voor een vakkundige
beschouwing van de actualiteiten in de inkomstenbelasting.’
* vanwege de coronamaatregelen zijn er tijdelijk geen fysieke bijeenkomsten

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 Noord-Holland/Alkmaar aan de beurt.
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