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Bestuur Studiekring Noord

‘We gaan door op de ingeslagen weg’

Voorzitter Nico Verhagen: ‘Studiekring 
Noord is in 1999 onder rechtsvoorganger 
FB begonnen om de al lopende studie-
bijeenkomsten met tien tot vijftien leden 
meer vorm te geven. In de eerste opzet 
werden er al acht bijeenkomsten georga-
niseerd per jaar: vier door de kring zelf en 
vier in samenwerking met Rijksuniversiteit 
Groningen (RUG). ‘
 Willem Faassen: ‘De samenwerking met 
de universiteit is gebleven. Daarin zijn we 
als studiekring uniek. Door onze afspraken 
met de RUG hebben wij een goede basis 
om deskundige sprekers in te kunnen zet-
ten tegen gunstige tarieven. Er zijn meer 
studiekringen met universiteitsteden in 
hun gebied, misschien is dit ook een idee 
voor deze kringen.’
Verhagen vult aan: ‘We hebben één keer 
per jaar overleg met de RUG waarin we sa-
men evalueren en vooruitkijken naar wat 
we willen.’

Het huidige bestuur komt twee keer per 
jaar bij elkaar en is goed op elkaar inge-
speeld. Fred Benninga: ’Ik zit al sinds 2003 
in dit bestuur, de anderen volgden kort 
daarop. We werken dus al ruim vijftien 
jaar samen.‘
Hans Eijkelenkamp: ‘Ieder bestuurslid is 
actief in het benaderen van sprekers. We 
vragen ook wel aan onze leden of ze idee-
en hebben voor sprekers of onderwerpen. 
Een goede ontwikkeling is dat centraal RB 
afspraken maakt met interessante spre-
kers voor alle studiekringen.’ 
Verhagen: ‘Onderwerpen kunnen ook te-
rugkomen op de agenda omdat er nieuwe 
leden instromen. En ook omdat er bij som-
mige onderwerpen nieuwe actualiteiten in 
jurisprudentie of regelgeving zijn.’
De bijeenkomsten worden doorgaans goed 
bezocht door de leden. Een publiek met 
120 personen komt regelmatig voor. ‘De 
opkomst heeft vooral te maken met het on-
derwerp en de spreker’, aldus Faassen. 

Duidelijke mening
Eijkelenkamp: ‘Drukbezochte bijeenkom-
sten zijn bijvoorbeeld de bijeenkomsten 
met fiscalist en fotograaf Arend-Jan van Lint. 
Hij geeft cursussen voor onder andere RB. 
Hij is een aansprekende docent met een 
duidelijke mening. Hij behandelt bij ons de 
actuele jurisprudentie en wetswijzigingen.‘

Verhagen: ‘Dit is ook een voorbeeld van een 
langere bijeenkomst, waarbij we al in de 
middag om 15.30 uur beginnen en na een 
pauze met een diner doorgaan in de avond. 
Andere bijeenkomsten beginnen ’s avonds.’
Het doel van de studiekring is duidelijk. 
Faassen: ‘We verzorgen PE-cursussen voor 
de leden in de regio. Voor hen is deze ma-
nier van kennis vergaren min of meer 
dicht bij huis aantrekkelijk. Commerciële 
cursussen zijn veelal in de randstad en 
kosten meer tijd en geld. Het sociale as-
pect telt ook mee, maar is zeker niet het 
belangrijkste element. Er wordt na afloop 
meestal geen borrel gedronken. Mensen 
willen naar huis.‘
Een keer werd het bestuur verrast omdat 
een spreker niet kwam opdagen, weet 
Benninga zich te herinneren. ‘Toen vertel-
de een bestuurslid over enkele casussen 
in de landbouwsector. Dat zal nu niet 
meer voorkomen, omdat we bij een afzeg-
ging op het laatste moment alle leden on-
middellijk per e-mail kunnen bereiken.’
Op de vraag wat de plannen voor de nabije 
toekomst zijn antwoordt Eijkelenkamp: ‘We 
gaan door op de ingeslagen weg. De leden 
zijn tevreden, vooral over de langere bij-
eenkomsten horen wij positieve geluiden. 
Ook cursussen die gaan over sociale vaar-
digheden worden positief ontvangen. De 
manier waarop alles nu gaat, is goed.’
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Binnen het Register Belastingadviseurs 
zijn verspreid over het land diverse studie-
kringen actief. In een serie artikelen ko-
men de besturen van de verschillende stu-
diekringen aan het woord. Studiekring 
Noord bijt de spits af als oudste studie-
kring, die ruim twintig jaar geleden startte.

n Studiekring Noord 
n Aantal leden: 180
n Opgericht in: 1999
n Gebied: Groningen, Friesland, 

Drenthe en een gedeelte van 
Flevoland

n Bijeenkomsten: acht per jaar, vier in 
het voorjaar en vier in het najaar, in 
het Nescio Hotel in Haren 
(Groningen) 

n Bestuur: Nico Verhagen (voorzitter), 
Willem Faassen, Hans Eijkelenkamp 
en Fred Benninga


