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Bestuursleden Henk Spliethof en Yvo Burkink: 

‘Studiekring toont de kracht van de regio’
Door Sandra van den Nieuwenhof | foto: Raphaël Drent  

De studiekring Gelderland - Overijssel is opgericht om in het kader 
van de (inmiddels verplichte) permanente educatie (PE) - onder lei-
ding van een deskundige spreker - fiscaaltechnische onderwerpen 
uit te diepen. Voorzitter Henk Spliethof: ‘Een aantal deelnemers 
werkt bij grotere organisaties waar intern wel in de PE wordt voor-
zien maar voor ‘eenpitters’ of RB-leden werkzaam bij kleine kanto-
ren is de fiscale verdieping moeilijker te regelen. Wij organiseren 
regionale, laagdrempelige bijeenkomsten dicht bij huis en kantoor. 
Wij zien veel deelnemers uit het oosten des lands die nooit bij lan-
delijke RB-bijeenkomsten aanwezig zijn. Die voelen zich bij ons 
blijkbaar thuis. Bij de studiekring zie je de kracht van de regio.’
Studiekring Gelderland - Overijssel heeft een tweekoppig be-
stuur: voorzitter en penningmeester Henk Spliethof en secretaris 
Yvo Burkink. Spliethof is betrokken vanaf het eerste uur; sinds 
1999 is hij penningmeester. Burkink sloot aan in 2005. Ze zijn ui-
termate goed op elkaar ingespeeld en stralen een inspirerend en-
thousiasme uit. Spliethof: ‘We kennen elkaar al van onze studie. 
We zijn ook vrienden en collega’s, we werken in dezelfde regio. 
We hebben aan een half woord genoeg. En in alle bescheiden-
heid: onze samenwerking blijkt succesvol; de bijeenkomsten wor-
den doorgaans bezocht door 150 - 200 personen, verdeeld over 
twee locaties. We krijgen regelmatig complimenten over ons pro-
gramma en de sprekers die we uitnodigen.’

Herkenbaar
Burkink voegt eraan toe dat de kring als zelfstandige organisatie 
herkenbaar wil zijn. ‘We onderscheidden ons al snel met een ei-
gen logo, briefpapier en website. Een website zelf beheren zoals 
wij doen is handig en blijkt nu in de coronatijd ook heel nuttig.‘
Oorspronkelijk waren de bijeenkomsten in Deventer maar sinds 

de fusie (NFB en CB) die leidde tot het ontstaan van het RB nam 
het aantal deelnemers sterk toe. ‘Het begon op een hoorcollege 
te lijken. We hielden een enquête onder de deelnemers en daar 
kwam uit dat het openen van een locatie in Hengelo een passen-
de vervolgstap was. Sinds 2013 draait ons programma met succes 
op deze twee locaties. We behandelen een breed scala aan on-
derwerpen, voornamelijk fiscale thema’s (belastingmiddelen) 
maar ook aanpalende onderwerpen zoals alle aspecten van fami-
lieadvies en omgaan met de FIOD. We streven ernaar om steeds 
sprekers van naam uit te nodigen’, aldus Burkink.

Clubgevoel
Spliethof legt uit dat het bij de studiebijeenkomsten vooral om de 
inhoud gaat, maar ook om het sociale aspect. ‘De bijeenkomsten 
zelf leggen een behoorlijk beslag op de tijd. We starten  
’s avonds om zeven uur en stoppen tegen kwart over negen. Dat 
gaat niet samen met uitgebreid napraten of borrelen. Dat laatste 
doen we traditioneel wel in Deventer met een kerstborrel.‘
Burkink: ‘In de pauze zoekt men elkaar wel op. We moeten dan  
iedereen aansporen om weer de zaal in te gaan. Dan is er zeker 
sprake van dat clubgevoel.‘
Beide bestuursleden geven aan hun werk voor de studiekring te wil-
len voortzetten. Spliethof: ’Het is plezierig om dit met elkaar te doen 
en op deze manier met het fiscale vak bezig te zijn. We hebben in-
middels een databank van interessante sprekers opgebouwd. Met de 
meesten hebben we een prettig contact, dat maakt het ook boeiend.’

Bestuursleden Yvo Burkink (links) en Henk Spliethof

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 
het bestuur van Studiekring Gelderland - Overijssel aan de beurt.

 ■ Stichting RB Studiekring 
Gelderland - Overijssel

 ■ Aantal deelnemers:  
circa 300

 ■ Opgericht in 1999
 ■ Gebied: Gelderland (behalve 

regio Arnhem) en Overijssel
 ■ Waar: twee locaties: 

Deventer (Postillion) en 
Hengelo (Van der Valk)

 ■ Aantal bijeenkomsten:  
10 per jaar (per locatie)

 ■ Bestuur: Henk Spliethof vz) 
en Yvo Burkink
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