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Voorzitter studiekring Rotterdam Albert Nieuwenhout:

‘We zijn er trots op dat we altijd heel
goede sprekers kunnen vinden’
Voorzitter Albert Nieuwenhout is al bijna dertig (!) jaar actief bij
de studiekring Rotterdam; hij is sinds 1991 lid van het bestuur.
‘Meteen na mijn afstuderen werd ik lid van de studiekring en
twee jaar later ben ik tot het bestuur toegetreden. Dat was destijds onder de vlag van de Federatie van Belastingadviseurs, de
rechtsvoorganger van het Register Belastingadviseurs. Registratie
van studiepunten bestond toen nog niet. Het aantal toehoorders
bij een lezing varieerde tussen de zes en twintig personen, en bij
een heel interessante spreker waren het er meer dan twintig. Daar
kunnen wij ons nu niks meer bij voorstellen. We mogen ons nu
verheugen op gemiddeld negentig deelnemers. We willen op
hoog niveau een breed aanbod aan lezingen brengen, waarbij alle
vakdisciplines aan bod komen: loon-, omzet-, vennootschaps- en
inkomstenbelasting. We luisteren graag naar wat deelnemers willen, maar de respons is niet zo groot, dus we verzinnen meestal
zelf de onderwerpen. We zijn er trots op dat we altijd heel goede
sprekers kunnen vinden. Onze locatie zit dichtbij de Erasmus Universiteit. Daar hebben we leuke contacten maar ook bij de grote
kantoren in de regio Rotterdam weten we vooraanstaande sprekers te vinden.’
Secretaris en penningmeester Arthur van Gemert, bestuurlid
sinds 2011, vult aan: ‘We willen niet alleen fiscaal vaktechnische
onderwerpen brengen maar ook zaken op het gebied van arbeidsrecht en formeel recht, bijvoorbeeld de toepassing van de Wwft
(Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme).
Daarnaast streven we ernaar één keer per seizoen een spreker
van de Belastingdienst te krijgen om een lezing te verzorgen. We
merken echter dat dit om diverse redenen lastig is om te realiseren. Ook willen we graag meer interactieve avonden met meer
discussie tijdens de fysieke bijeenkomsten. Nu zijn er geen fysieke bijeenkomsten vanwege de coronamaatregelen. We hebben nu
webinars die door het RB georganiseerd worden maar onder auspiciën van de kringen worden uitgevoerd.’

Prijskaartje
Albert: ‘Onze spreker komt naar de studio en doet de inleiding.
Leden die vooraf inschrijven kunnen later het webinar nog gedurende drie maanden terugkijken. Dat is een voordeel ten opzichte
van de fysieke bijeenkomsten. Ik ga ervan uit dat we in het eerste

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 Rotterdam aan de beurt.
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Albert Nieuwenhout (links) en Arthur van Gemert
Stichting RB Studiekring Rotterdam
■ Aantal deelnemers: circa 200 - 220
■ Opgericht in: voorgeschiedenis gaat terug tot
in jaren tachtig
■ Gebied: Rotterdam en omgeving
■ Waar: Novotel Rotterdam
■ Aantal bijeenkomsten: 8 keer per jaar
(van september tot mei)
■ Bestuur: Albert Nieuwenhout (voorzitter);
Arthur van Gemert (secretaris/penningmeester)

half jaar van 2021 ook nog webinars hebben. Daarna, vanaf september volgend jaar heeft het onze voorkeur om weer fysiek bij
elkaar te komen. Alleen als onze leden om webinars vragen, willen we dat ook blijven bieden.
Arthur: ‘Daar hangt ook een prijskaartje aan: een fysieke bijeenkomst met daarnaast een webinar brengt dubbele kosten met
zich mee. Dat kunnen we niet voor elke bijeenkomst doen.’
Albert: ‘We hopen in deze periode met de webinars voldoende
leden te bereiken. Meer feedback en input van de leden zouden
we overigens erg fijn vinden nu alles op afstand is.’
Albert en Arthur vormen al bijna tien jaar het tweekoppig bestuur
van de kring en doen alles samen. Albert: ‘Arthur is de man waar
de kring om draait. De bulk van het werk is voor hem.’ Arthur: ‘Ik
heb een eigen bedrijf, een collega van kantoor helpt mee. Ik kan
er wel een secretaris bij zetten maar zoveel werk is het nou ook
weer niet. Er staan ook niet zo veel mensen te springen om secretaris te worden. Het gaat prima samen. We vullen elkaar aan, we
pakken beiden zaken op. Wat de een niet doet, doet de ander.’
https://rb-kring-rotterdam.nl

