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   Voorzitter studiekring Leiden Bas Kortenbach: 

‘ Bijeenkomsten zijn  
kleinschalig en persoonlijk’
De studiekring Leiden is opgericht op 15 september 2005 met als 
doel het zonder winstoogmerk organiseren van studiebijeenkom-
sten voor leden van toen nog de Nederlandse Federatie van 
Belastingadviseurs. Het huidige bestuur is actief sinds 21 juni 
2010 en bestaat uit Bas Kortenbach, voorzitter, Gerard van der 
Lelie, secretaris en Hedi Schaap, penningmeester. 

‘Onze studiekring kiest onderwerpen die aansluiten bij de actuali-
teit en onderwerpen waarover onze leden meer informatie willen 
hebben. Dit zijn doorgaans adviesgerichte onderwerpen, zoals 
actualiteiten rondom estateplanning door Freek Schols en actuali-
teiten van de vennootschapsbelasting door Ruud de Smit. Ook 
komen onderwerpen aan de orde om onze leden bewust te 
maken van regelgeving die de beroepsuitoefening betreffen zoals 
de Wwft. Professor Guido de Bont weet dit weerbarstige onder-
werp op een deskundige en levendige wijze meer toegankelijk te 
maken. Eind 2016 was het uitfaseren van pensioen in eigen 
beheer een hot topic. Het was toen zeer leerzaam om de heer 
Hans Buijze van de Belastingdienst boeiend over dit onderwerp 
te horen spreken, omdat hij nauw betrokken was bij de totstand-
koming van de wetgeving hierover’, aldus secretaris Gerard van 
der Lelie.

Voorzitter Bas Kortenbach: ‘De bijeenkomsten worden normaliter 
gehouden bij sport- en bowlingcentrum Dekker in Warmond, in 
het midden tussen Amsterdam en Den Haag. We hebben de tradi-
tie om elke tweede maandag van de maand vanaf september tot 
en met mei ’s avonds een bijeenkomst te houden. Deze avonden 
worden goed bezocht door onze actieve leden. Dit zijn er circa 
zestig per bijeenkomst. Dit maakt het kleinschalig en persoonlijk.’

Gerard vult aan: ‘In het verleden werden wij bij Dekker wel eens 
tijdens een bijeenkomst gestoord door het geluid van dames die 
in een zaal naast ons een bingo-avond hielden en voor het oproe-
pen van de getallen de geluidinstallatie gebruikten. Wij houden 
de bijeenkomsten inmiddels in een andere ruimte en hiermee is 
dit euvel van de baan.’

Verrassing
De organisatie van de bijeenkomsten verloopt meestal vlekke-
loos, maar een enkele keer kwam het bestuur voor een verrassing 
te staan.
Bas: ‘We hebben een keer meegemaakt dat een spreker op het 
laatste moment wegens persoonlijke omstandigheden moest 
afzeggen. Henry Meijer van MFAS, lid van onze kring, bood spon-
taan aan die avond de lezing te verzorgen.’

v.l.n.r.: Bas Kortenbach, Gerard van der Lelie en Hedi Schaap  
( foto: Raphaël Drent)

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 Leiden aan de beurt.

Stichting RB Studiekring Leiden
�n Aantal deelnemers: circa 90
�n Opgericht in: 15 september 2005 
�n Gebied: Leiden, Den Haag, Zoetermeer en omstreken. 
�n Aantal bijeenkomsten: 9 keer per jaar, elke 2e maandag 

van de maand in de maanden september tot en met mei *
�n Locatie: Sport- en bowlingcentrum Dekker in Warmond *
�n Bestuur: Bas Kortenbach, voorzitter, Gerard van der Lelie, 

secretaris en Hedi Schaap, penningmeester 

Studiekringen 

Op de vraag of het bestuur tips heeft voor andere studiekringen, 
antwoordt Gerard: ‘Mark Heemskerk kan erg leuk vertellen over 
de verplichte bedrijfstakpensioenfondsen en de rol die de 
accountant/belastingadviseur daarbij heeft. Ook Frits van der 
Kamp is met zijn brede praktijkkennis een graag geziene docent.’

Het bestuur kijkt uit naar het moment dat er weer fysieke bijeen-
komsten mogelijk zijn en wil doorgaan met de ingezette koers. 
Bas: ‘We willen als kring blijven inspelen op de actualiteit en vin-
den het belangrijk dat we onze leden kunnen blijven verrassen 
met nieuwe, goede sprekers.’  

* vanwege de  coronamaatregelen zijn er tijdelijk geen fysieke bijeenkomsten


