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Door te bentaceren,
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Voorwoord

Beste lezer,

Met het uitkomen van dit magazine is het schooljaar al enkele weken afgelopen en 
dat betekent dan ook dat dit het vierde en laatste magazine is, dat wij als commis-
sie hebben gemaakt. Ik wil daarom graag beginnen met het bedanken van ieder-
een die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor het magazine. In de eerste plaats 
natuurlijk mijn commissiegenoten Willem Minnema, Teun Schakel, Jan Sloots en 
Sveva Stummel, die enorm veel werk hebben verzet voor het interviewen, schrij-
ven en controleren van de artikelen. Verder wil ik graag kantoren, oud-studenten, 
het bestuur en andere commissies bedanken die zich voor het magazine hebben 
laten interviewen of op een andere manier betrokken waren bij het magazine. Tot 
slot wil ik Jur Leever in het bijzonder bedanken voor de columns die hij het afge-
lopen jaar voor ieder magazine heeft geschreven.

Dit magazine heeft als thema “Lustrum” meegekregen, gezien het feit dat SV Check 
dit jaar haar 20-jarige bestaan heeft gevierd, met onder meer het lustrumfeest op 6 
juni. Op pagina 22 vindt u een verslag van dit feest, geschreven door Jelmar Roze-
ma. Naast het lustrumfeest was er afgelopen periode natuurlijk nog een grote acti-
viteit; het Check congres in Hanzeplaza.  Onder leiding van Petra Huisma heeft de 
commissie een prachtige dag neergezet. Ook hier is een artikel over geschreven. 
Deze vindt u op pagina 16.

Naast nog een aantal aan het lustrum gerelateerde artikelen hebben we voor dit 
magazine ondermeer een interview afgenomen met de heer Van Zanden, één van 
de oprichters van Pr1ore. In dit interview besteden we onder meer aandacht aan 
de vraag hoe de studenten en accountants in de afgelopen jaren zijn veranderd.

Naast de bovengenoemde artikelen biedt het magazine natuurlijk meer. Voor het 
volledige overzicht verwijs ik u graag naar de inhoudsopgave op de volgende pa-
gina. Namens de gehele commissie wens ik u tot slot weer veel leesplezier. Mocht 
u nog vragen, tips of anderzijds opmerkingen hebben, dan horen wij dit uiteraard 
weer graag via magazine@sv-check.nl.

Jelte Hooghiem
Voorzitter Magazinecommissie 2013/2014
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Voorwoord Nena

Beste lezer,

De zomervakantie is voor de meesten al begonnen en ik hoop dat de laatste ten-
tamens bij iedereen goed zijn gegaan. Dat de laatste tentamens zijn geweest, bete-
kent ook dat je het vierde en laatste magazine van het studiejaar 2013/2014 voor 
je hebt liggen. Ik heb als vicevoorzitter de mooie taak gekregen om het voorwoord 
van dit magazine te schrijven.
De laatste periode van het studiejaar heb ik, samen met het huidige bestuur, het 
kandidaatsbestuur voor volgend studiejaar samengesteld. Deze wil ik graag met 
veel trots aan jullie presenteren!
Als eerste zal ik mijzelf nog even voorstellen voor de mensen die ik nog niet heb 
ontmoet. Ik ben Nena Tans, 18 jaar en sinds april jongstleden vicevoorzitter van het 
bestuur. Momenteel zit ik in het tweede jaar van Accountancy. Naast mijn studie 
tennis ik, doe ik veel leuke dingen met vriendinnen en houd ik van reizen.
De functie van secretaris wordt bekleed door Thomas Nellestijn. Thomas is 23 jaar 
oud, zit in het derde jaar van de studie en heeft afgelopen jaar in de Almanak- en 
Grafisch Ontwerpcommissie gezeten. Na de goede ervaringen wilde hij graag 
een stapje verder binnen SV Check en daarom heeft hij voor deze bestuursfunctie 
gekozen. In zijn vrije tijd houdt hij van sporten en van een goed excuus voor een 
biertje.
Met zijn 22 zomers jong wordt Brian Oosterhof komend jaar penningmeester. Brian 
zit in het derde jaar van de studie, komt uit Groningen en zijn intenties  lagen altijd 
al bij het bestuur. Hij komt uit een ondernemersfamilie, waardoor hij een goede 
indruk heeft gekregen van hoe belangrijk een accountant kan zijn voor een bedrijf. 
Dit is ook de reden dat hij heeft gekozen voor de studie accountancy. Naast zijn 
studie speelt hij handbal, houdt hij van films kijken en spreekt hij graag af met 
vrienden.
Koen Gerlsma wordt intern-coördinator nummer 1. Koen is 24 jaar oud en zit in zijn 
derde studiejaar. Zijn roots liggen in het verre Friesland, maar hij woont al een aan-
tal jaren in Groningen. Naast zijn studie sport hij veel en is hij graag bij vrienden. 
Dit jaar heeft hij het congres georganiseerd en dit beviel hem zo goed dat hij een 
functie binnen het bestuur ambieerde.
Als laatste onze tweede intern-coördinator, Sveva Stummel. Sveva is 19 jaar oud 
en komt oorspronkelijk uit het mooie dorp Ruinerwold. Elke week reist zij nog een 
paar keer heen en weer om te korfballen in Ruinerwold. Sveva zit in het tweede 
jaar van de studie en heeft afgelopen jaar in de Magazinecommissie gezeten.
Vanaf september zullen wij de touwtjes in handen nemen als nieuw bestuur. Dit 
betekent niet dat wij tot en met september stilzitten! Wij zullen deze zomer spon-
sorgesprekken houden, het beleidsplan schrijven en commissies samenstellen. 
Hiervoor zijn wij op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde leden die geïnteress-
eerd zijn in een plekje in één van onze commissies. Lijkt het jou leuk om in contact 
te komen met kantoren, meer uit je studie te halen, jezelf te ontwikkelen en een 
gezellige tijd tegemoet te gaan? Ga dan naar de site en  klik op de button “Actief lid 
worden”.

Wij wensen je veel leesplezier en een hele fijne zomer toe!

Namens het kandidaatsbestuur,

Met vriendelijke groet,

Nena Tans
Voorzitter studievereniging Check 2014/2015



Hoe heeft de student zich door de jaren heen ontwikkeld en wat heeft de 
opleiding hiermee te maken? Wij reisden af naar Heerenveen, waar wij werden 
ontvangen op een prachtige locatie van Pr1ore, direct naast het Abe Lenstra Sta-
dion. Hier interviewden wij Jan van Zanden, een van de oprichters van Pr1ore.

KUNT U UZELF VOORSTELLEN?

Ik ben Jan van Zanden, 56 jaar oud en 
geboren in Appelscha. Ik heb eerst 
de mavo doorlopen, daarna de MEAO 
(mbo Administratie) en vervolgens ben 
ik in militaire dienst gegaan. Ik ben op 
1 september 1980 begonnen bij VB Ac-
countants, later overgenomen door 
Deloitte, waar ik werkzaam was in de 
controlepraktijk. Over het algemeen 
controleerde ik gemeenten, woning-
bouwverenigingen, ziekenhuizen en 
verder kleine stichtingen zoals musea 
en bibliotheken. Dit heb ik tot 1997 
gedaan, waarvan ik de laatste 6 jaar ray-
ondirecteur was van het mkb-segment 
van Deloitte. Tijdens mijn tijd bij De-
loitte heb ik in de avonduren een stud-
ie gevolgd; eerst SPD, later de studie

Accountancy richting AA accountant. Na 
1997 ben ik als vestigingsdirecteur aan 
de slag gegaan bij Accon avm in Heeren-
veen. Na drie jaar dit te hebben gedaan, 
ben ik samen met 5 anderen op 1 janu-
ari 2001 begonnen met Pr1ore, wat nu 
alweer 14 jaar bestaat. We zijn een tijd 
met zijn zessen geweest, maar helaas 
moest een vennoot uittreden vanwege 
gezondheidsproblemen. We zijn geves-
tigd in Heerenveen en Workum.

KUNT U INHOUDELIJK WAT MEER VER-
TELLEN OVER PR1ORE?

We zijn met zijn vijven begonnen. Vier 
hadden een historie  bij Accon avm en 
één bij KPMG. Wij hadden een iets ande-
re visie met betrekking tot service bie-
den aan een klant en hebben daarom 
besloten voor onszelf te beginnen. Na-
tuurlijk is het zo dat iedereen zijn eigen 
visie heeft, en daar is beslist niets mis 
mee. Maar wij wilden in de combinatie 

accountancy en fiscaliteiten meer bete-
kenen voor de klant.

Ons klantenpakket bestaat voor een 
overgroot deel uit het midden- en 
kleinbedrijf. Hierin merk je dat het 
vooral fiscaal gestuurd wordt. Je wilt de 
belasting voor je klant zo laag mogelijk 
houden. Dit proberen we te bewerkstel-
ligen door bij elke klant een accountant 
én een fiscalist te hebben. Hierin merk je 
dat wij ons op dit gebied onderscheiden 
ten opzichte van onze con-collega’s.

U ZEGT DUS DAT PR1ORE ZICH VOORAL 
RICHT OP HET MIDDEN- EN KLEINBED-
RIJF. RICHTEN JULLIE JE OOK NOG OP 
SPECIFIEKE SECTOREN?

Nee, ons klantenpakket is heel divers; 
we doen eigenlijk bijna alles behalve 
agrarisch. Wij hebben destijds er bewust 
voor gekozen ons niet te richten op deze 
sector, omdat het behoorlijk specifiek is 
en er veel schaalvergroting optreedt in 
deze sector. Voor jezelf moet je dan stel-
len wat je precies wilt. We adviseren dan 
weer wel in de agrarische sector, vooral 
op fiscaal gebied. Verder kan ik stellen 
dat er in het midden- en kleinbedrijf 
heel veel mogelijkheden liggen voor 
een accountant.

WAAR BEVINDEN UW KLANTEN ZICH 
VOORAL?

De concentratie bevindt zich vooral in 
Friesland. Verder hebben we nog aardig 
veel klanten in Groningen, terwijl we in 
Drenthe een stuk minder klanten heb-
ben.

HOE LANG ZIJN JULLIE AL SPONSOR VAN 
CHECK EN WAAROM ZIJN JULLIE CHECK 
DESTIJDS GAAN SPONSOREN?

Ik denk nu ongeveer 7 á 8 jaar, ik weet 
het niet exact. Ik ben al een lange tijd 
ambassadeur, vroeger vanuit de NOvAA, 
nu de NBA. Vanuit deze functie geef ik 
presentaties op scholen en op die ma-
nier ben ik ook met Check in contact ge-
komen.
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“Wij hadden een iets andere 
visie met betrekking tot service 

bieden aan een klant“.
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AAN WELKE ACTIVITEITEN DOET U 
ZOAL MEE?

Ik ben ieder jaar aanwezig op het 
symposium en het mkb-diner. Ik 
vind de aansluiting tussen het onder-
wijs en het bedrijfsleven namelijk erg 
belangrijk. Over het algemeen vind ik 
dat hier in ons vak te weinig aandacht 
aan wordt besteed. Je moet zorgen 
dat je de feeling met het bedrijfsle-
ven houdt en de ontwikkelingen niet 

mist.

OP WELKE MANIER HEBBEN JUL-
LIE CONTACT MET STUDENTEN EN DE 
HANZEHOGESCHOOL?

Vooral op de evenementen waar wij 
aanwezig zijn. Hierbij moet je denken 
aan het symposium en het mkb-diner. 
Tijdens deze gelegenheden spreek ik 
genoeg studenten. Het contact met de 
Hanzehogeschool vindt plaats op twee 
momenten gedurende het jaar, namelijk 
in oktober en maart.

KAN EEN STUDENT BIJ JULLIE TERECHT 
VOOR EEN STAGEPLAATS?

Wij hebben sinds de oprichting van 
Pr1ore bijna altijd wel stagiaires hier 
over de vloer gehad. Deze komen voor-
namelijk vanuit de Hanzehogeschool en 
de Noordelijke Hogeschool Leeuwar-
den. Het gaat dan zowel om accoun-
tancy- als fiscale studenten. Wij hebben 

hier stagiaires omdat ik de link met de 
opleiding belangrijk vind. We hebben 
in het verleden ook wel mensen aange-
nomen die hier voorheen stage liepen; 
er zijn hier dus volop mogelijkheden. De 
voorkeur ligt voor ons wel in het voor-
jaar, dit is de drukste periode.

MERKT U DAT STUDENTEN DOOR DE 
JAREN HEEN VERANDERD ZIJN?

De student is niet veranderd, wel merk 
ik dat het steeds moeilijker is voor een 
student om een stageplaats te vinden.

Ja, maar een andere ontwikkeling heeft 
hier ook veel mee te maken. Je ziet 
namelijk dat door de digitalisering en 
automatisering er andere competenties 
van een student worden verlangd. Te-
vens zie je dat door deze ontwikkeling 
er steeds meer werkzaamheden ver-
dwijnen die normaal gesproken door 
een stagiair bij aanvang van de stage 
zouden worden uitgevoerd. Maar niet 
alleen studenten dienen tegenwoordig 
over andere competenties te beschik-
ken, ook mensen die al jaren in het vak 
zitten moeten omgeschoold worden 
tot werknemers met meer analytisch 
vermogen. Dit lukt niet altijd. Als je naar 
het verleden kijkt zie je dat bij bepaal-
de kantoren medewerkers ontslagen 
werden die dit omscholingsproces niet 
aan konden.

Ik ben van mening dat onze branche in 
een enorm transformatieproces zit en ik 
denk niet dat iedereen dit door heeft. 
Ik denk dat de accountancywereld er 
over een aantal jaren heel anders uit 
ziet. Administratiekantoren zullen het 
bijvoorbeeld erg zwaar krijgen. Ook 

zie je dat banken steeds meer waarde 
hechten aan zeer actuele informatie. Als 
accountant word je gedwongen hierin 
mee te gaan en dit door te communi-
ceren aan je klant. Persoonlijk vind ik dit 
een goede ontwikkeling en het zijn ook 
leuke werkzaamheden om uit te voeren.

U GEEFT AAN DAT HET VOOR EEN STUDENT STEEDS LASTIGER WORDT EEN STAGE-
PLAATS TE VINDEN. IS HET ZO DAT DE STUDENT TEGENWOORDIG MEER UIT DE KAST 
MOET HALEN OM EEN STAGEPLAATS TE VEROVEREN?
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“Je ziet namelijk dat andere 
competenties van een student 

worden verlangd.“

“We zitten in een enorm trans-
formatieproces en ik denk niet 

dat iedereen dit door heeft.“
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U DENKT DAT DE ACCOUNTANT STEEDS 
MEER EEN ADVISEUR WORDT?

Ja, absoluut. Ik denk dat de jaarrekening 
ook deels gaat verdwijnen.

IS DE MANIER WAAROP STUDENTEN 
KANTOREN BENADEREN VERANDERD 
DOOR BIJVOORBEELD DE OPKOMST VAN 
SOCIAL MEDIA?

Nou, ik zie social media meer als een 
tool; het is een niet meer weg te denken 
communicatiemiddel. Het benaderen 
van de studenten richting ons is niet 
echt veranderd. Alleen de manier van 
communiceren is anders.

HOE ZIT HET MET HET KENNISNIVEAU 
VAN STUDENTEN? MERKEN JULLIE BIJ-
VOORBEELD DAT DE OPLEIDING BETER 
WORDT?

Ik vind dat het niveau van kennis mo-
menteel van een goed niveau is. Wat 
betreft de opleiding merk ik niet echt 
dat deze veel beter is geworden. Ik vind 
dat de opleiding te veel de nadruk op de 
controle legt. Dit is denk ik ook een van 
de redenen waarom de uitstroom van 
accountancystudenten heel hoog is.

Ik hoop dat er uiteindelijk één accoun-
tant komt die zich vervolgens specia-
liseert op een voor hem of haar interes-
sant gebied. Vergelijk het met de advo-
caatuur waar advocaten gespecialiseerd 
zijn in een bepaald recht. Je moet een 
strafrechtadvocaat dan ook niks over 
vermogensrecht vragen, hier weet hij of 
zij niets van. Voor de opleiding Accoun-
tancy betekent dit dus dat er in mijn 
ogen nog veel moet veranderen.

HEEFT U VERDER TIPS VOOR STU-
DENTEN?

Ik zeg altijd tegen studenten dat je 
beide kanten van het beroep moet 
zien. Ga bijvoorbeeld stage lopen 
bij een groot kantoor en afstuderen 
bij een klein kantoor. Zo krijg je een 
beter beeld van het beroep. Ook is 
het belangrijk om veel te informeren 
bij bijvoorbeeld oud-studenten die 
twee jaar geleden afgestudeerd zijn 
en nu in de praktijk werken. Dit is voor 
jullie erg waardevolle informatie. Op 
deze manier creëer je een beter beeld 
voor jezelf.
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“Ik vind dat de opleiding te veel 
de nadruk op de controle legt.“
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Commissie voorgesteld

MARIËL VERMEULEN

Hoi! Ik ben Mariël, ik ben 25 lentes jong 
en woon in Groningen. Inmiddels ben 
ik afgestudeerd en heb ik de master 
Accountancy op zak. Aankomend jaar 
wil ik graag gaan reizen voordat ik ga 
beginnen met werken.

Ik ben in aanraking gekomen met studievereniging Check door zelf actief con-
tact te zoeken. Op de universiteit is het namelijk heel gebruikelijk dat je dingen 
met je studievereniging doet. Ik had voordat ik aan accountancy begon psy-
chologie gestudeerd (voor een half jaar).

Check is een enorm gezellige, maar zeker ook nuttige vereniging! Ik besloot 
aan de Lustrumcommissie deel te nemen omdat de commissie destijds alleen 
bestond uit mannen en ik vond dat er ook een vrouw in de commissie hoorde!

Het leukste wat ik tijdens mijn studie bij SV Check heb meegemaakt is mijn 
bestuursjaar. Er zijn heel veel mooie herinneringen. Ik kan geen specifieke herin-
nering noemen. Zo hadden wij bijvoorbeeld de ‘kamperchicks en gooische bal-
len’-borrel, waar werkelijk iedereen verkleed was. Daarnaast geeft een geslaagd 
congres of symposium voor het bestuur en de commissie ook altijd een enorme 
kick.

Blijf zo doorgaan. Als vereniging zijn jullie een belangrijke link tussen kantoren, 
de Hanzehogeschool en studenten!

10 CHECK MAGAZINE

TOM OOLDERS

Mijn naam is Tom Oolders, ik ben 26 jaar en woon in Groningen. Zelf heb ik in 
de periode van 2006 tot en met 2010 ook gestudeerd aan de Hanzehogeschool 
te Groningen. Tijdens mijn studietijd ben ik actief lid geweest van Check! Ik heb 
in de Congres- en Borrelcommissie gezeten en heb ook nog een jaar bestuur 
gedaan.

Mijn hobby’s zijn hardlopen, wielrennen en reizen. Mijn komende reis staat 
komende zomer gepland naar Peru en Ecuador, gedurende  4 weken.

Ik heb voor accountancy gekozen, omdat het mij een zeer uitdagend en leer-
zaam beroep leek. Daarnaast kom je in aanraking met veel verschillende mensen 
en bedrijven en is geen week hetzelfde. Na 3 jaar werkzaam te zijn geweest bij 
Deloitte ben ik deze mening nog steeds toebedeeld.

Voordat ik accountancy ging studeren was ik al bekend met Check, aangezien 
mijn neef (Jens Oolders) in het bestuur van Check had gezeten. Hierdoor wist 
ik voordat ik ging studeren al hoe belangrijk Check is voor een accountancystu-
dent.

Mijn eerste aanraking met Check was op introductiekamp in de Ardennen, waar 
het bestuur langs kwam om studenten te werven. Vooral in mijn studententijd 
was ik erg actief bij Check en betekende Check veel voor mij. Tegenwoordig ben 
ik dus lid van de Lustrumcommissie waardoor ik nog steeds veel in contact ben 
met het bestuur en de leden van Check. Hiernaast kom ik nog op vele activiteit-
en van Check (borrels en congressen), omdat het altijd nog erg gezellig is.

Het leukste wat ik heb meegemaakt, was de buitenlandse reis die plaats vond 
tijdens mijn bestuursjaar, deze ging naar Luxemburg. Het was een super leuke 
ervaring om eens bij buitenlandse accountantskantoren binnen te kijken.

Tot slot mijn tip voor jullie: Studeer zo lang als je kan! Ga in vele commissies van 
Check, dit is een leerzame ervaring en zo ontmoet je vele nieuwe vrienden!

Lustrum

commissie



JELMAR ROZEMA

Ik ben Jelmar Rozema. Ik ben 23 jaar oud en woon inmiddels al vijf jaar in Gron-
ingen. Ik heb vier jaar gestudeerd aan de Hanzehogeschool Groningen en ik 
heb 1,5 jaar voor mijn Master gestudeerd aan de RUG. Inmiddels ben ik sinds 
afgelopen februari in dienst bij EY Groningen.

Ik wist al op jonge leeftijd dat ik accountant wilde worden. Het zit in de familie 
om zo maar te zeggen. Mijn vader is accountant in business en ik ging als 12 
jarig jongetje al mee naar kantoor. Daar was ik erg onder de indruk van het 
werk en zo is de interesse ontstaan.

In het derde jaar van mijn studie ben ik lid geworden van de Bedrijfsbezoek en 
lezingen commissie, waarna ik in mijn vierde jaar de bestuursfunctie penning-
meester heb vervuld. Ik zie Check als een onderdeel van mijn studententijd. Hier 
heb ik veel leuke momenten (borrels, inhouses en studiereizen) meegemaakt! 
Aangezien ik dit jaar aan het werk zou gaan, besloot ik om nog één keer deel te 
nemen aan een commissie van Check, om een waanzinnig feest neer te zetten!

Wat mij het meeste zal bijblijven is het bestuursjaar. In dit jaar leer je zo 
ontzettend veel en maak je zoveel dingen mee. Zowel positieve als negatieve 
dingen, maar dat hoort natuurlijk bij het besturen van een organisatie. Voor mij 
was dit jaar erg bijzonder en ik zal mij dit ook blijven herinneren.

Ik hoop dat iedereen het Lustrum herinnert als een mooi en gezellig feest. We 
bestaan inmiddels 20 jaar en ik hoop dat er nog vele jaren bij zullen komen. Ik 
vind het belangrijk dat dit feest de mogelijkheid biedt om met (oud) medestu-
denten bij te praten en herinneringen op te doen.

Mijn tip voor jullie: Geniet van je studententijd zolang het nog kan!  Maak er 
een mooi feestje van, ga bij een vereniging en doe dingen naast je studie. Want 
wanneer je eenmaal werkt gaat je planning er heel anders uit zien!

CHRISTA VAN DER LEI

Mijn naam is Christa van der Lei, 26 jaar oud en ik ben woonachtig in Groningen. 
Ik werk dit jaar 3 jaar bij KPMG in Groningen.

Op de middelbare school vond ik het vak M&O erg leuk en was ik goed met 
cijfers. Hierdoor heb ik eerst gekozen voor Bedrijfskunde aan de RUG. Dit bleek 
toch niet helemaal mijn ding, en dus ben ik vervolgens ingestroomd in het 
tweede jaar van de opleiding Accountancy aan de Hanze.

Via studiegenoten ben ik met Check in aanraking gekomen. Mijn eerste activiteit
was het symposium. Vervolgens ben ik gevraagd voor de Symposiumcommissie 
en ben ik voorzitter van deze commissie geworden. Dit was een erg leerzame 
ervaring! Check betekent voor mij: Leuke mensen, kennismaken met de prak-
tijk, borrels en een erg leerzame en gezellige tijd! Mijn mooiste herinneringen 
zijn mijn bestuursjaar samen met Marit, Wiero, Ruud en Maarten en de binnen-
landse reis naar Amsterdam dat jaar.

Mijn tip voor jullie is: zoals zo veel mensen al gezegd hebben; word vooral actief 
lid. Je leert veel over jezelf, je leert samenwerken en de praktijk kennen.
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Uitkomst SRA-marktmonitor 2014

“Achterdeur dicht,
voordeur op een kier
en heel veel aandacht
voor klanten!”

Een bijdrage van SRA

De Nederlandse economie trekt weer 
aan. De komende twee jaar staan in 

het teken van herstel, maar dit leidt tot 
2015 niet tot extra werkgelegenheid. 

Naar verwachting groeit de economie 
in 2014 met 1% en in 2015 met 1,5%. 

Wat betekent dat voor de SRA-accoun-
tantskantoren? Waar zien de SRA-kan-

toren kansen en bedreigingen? Lees de 
recente uitkomsten van de SRA-Markt-

monitor!

VERSCHUIVING

De werkzaamheden moeten met min-
der personeel worden verricht. Op-
merkelijk is dat kantoren aan de ene 
kant afscheid nemen van personeel, 
maar aan de andere kant ook personeel 
willen aannemen (21%) en investeren 
in de competenties van medewerkers 
(62%). Omdat de prijsdruk zich met 
name voordoet bij de accountancy- en 
administratieve diensten, vindt een ver-
schuiving plaats naar advieswerkzaam-
heden waarvoor andere competenties 
nodig zijn.

MEER PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR 
DE KLANT

In vergelijking met vorig jaar - toen meer 
kantoren zich oriënteerden op een fusie, 
overname of op nieuwe afzetmarkten - 
is de focus in 2014 meer intern gericht. 
Kostenbeheersing en het contact met 
de bestaande klanten nemen een cen-
trale plaats in (‘achterdeur dichthouden 
en voordeur op een kier’): maar liefst 
70% gaat meer aandacht besteden 
aan persoonlijke klantcommunicatie. 
Dit sluit aan bij de ontwikkeling van de 
SRA-Nieuwsbank; hiermee kunt u im-
mers al het nieuws persoonlijk met uw 
klanten delen. Uit de open antwoorden 
blijkt dat de aanwezigheid bij klanten, 
klanttevredenheid en het nakomen 
van afspraken heel belangrijk worden 
gevonden.

VERTROUWEN FLINTERDUN

In maart hebben een kleine 200 SRA-kan-
toren deelgenomen aan de SRA-Mark-
tmonitor. Doordat het onderzoek elk 
jaar herhaald wordt, is het heel goed 
mogelijk om een vergelijking te maken 
met voorgaande jaren. Algemene ten-
dens is dat slechts 14% helemaal geen 
last heeft gehad van de economische 
recessie en de rest van de kantoren wel, 
in hoge of beperkte mate. De nadelige 

gevolgen stabiliseren en nemen in 2014 
niet verder toe. Het vertrouwen in hers-
tel is nog flinterdun. Veel kantoren krij-
gen nu pas te maken met de gevolgen: 
klanten die failliet zijn gegaan, betalin-
gen die achterblijven of het jarenlang 
helpen en ‘mee-investeren’ in klanten 
met te weinig draagkracht. Debiteuren-
beheer is onverminderd belangrijk: voor 
85% heeft dit hoge prioriteit.

EFFICIËNTER WERKEN

De prijsdruk is hoog, vooral op accoun-
tancywerkzaamheden en administratie-
ve diensten. Klanten verwachten meer 
voor minder geld, en dat heeft invloed 
op interne werkprocessen: er moet effi-
ciënter worden gewerkt. Het antwoord 
zit in ICT-investeringen: 70% gaat in ICT 
investeren (was vorig jaar 62%) en 76% 
gaat interne werkprocessen verbeteren 
(was 74%).

“Maar liefst 70% gaat meer
aandacht besteden aan persoon-

lijke klantcommunicatie.”
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KLEUR BEKENNEN

Kantoren willen meer kleur gaan be-
kennen door usp’s beter te profileren 
(59%), waaronder branchekennis (41%). 
In volgorde van prioriteit willen kan-
toren meer aandacht gaan besteden 
aan: strategisch advies (65%), financier-
ingsaanvragen (58%) en brancheadvies 
(55%).

FINANCIERING

Uit onderzoek van de Oeso (april 2014) 
blijkt dat de grootste risico’s voor duur-
zame groei worden gevormd door de 
bankensector en de kredietbeperkin-
gen voor het mkb. Dit blijkt ook uit de 
SRA-Marktmonitor: voor 58% van de 
SRA-kantoren is hulp bieden bij finan-
cieringsaanvragen, net als vorig jaar, de 
hoogste prioriteit. De antwoorden op de 
vraag welke rol SRA hierbij zou moeten 
vervullen lopen uiteen: 56% wil dat er 
meer aandacht komt voor alternatieve 
financiering, 47% wil dat SRA steviger 
inzet op de lobby met banken, 30% wil 
meer aandacht voor rating en 28% wil 
dat SRA een eigen bank opricht.

ROL VAN SRA

De leden zien dus duidelijk een rol weg-
gelegd voor SRA als het om financie-
ren gaat. Uit de open antwoorden blijkt 
verder dat de lobby in Den Haag heel 
belangrijk wordt gevonden en de pro-
filering van het SRA-merk, met als focus: 
duidelijk maken van de toegevoegde 

waarde van een SRA-accountant (vooral 
ten opzichte van een administratiekan-
toor). Op basis van de uitkomsten van 
de Marktmonitor – en vooral het belang 
dat kantoren hechten aan efficiency – 
beraadt het SRA-bestuur en -bureau zich 
over de mogelijkheden om ook hierbij 
meer ondersteuning te gaan bieden.

VERNIEUWING EN FOCUS

Het ontwikkelen van nieuwe diensten 
vinden de SRA-kantoren nog steeds 
erg belangrijk. Voor het derde jaar op 
rij geeft 54% hier zelfs prioriteit aan. 
Waar bestaat die vernieuwing dan uit? 
Een derde wil toegroeien naar een ‘one 
stop one shop’-organisatie. “De accoun-
tantsomzet maakt inmiddels nog geen 
50% meer uit van onze totale omzet”, zo 
meldt een kantoor.  Anderen zien vooral 
mogelijkheden door meer omzet te ha-

len uit bestaande klanten. “Service en 
meer bedrijfsmatige begeleiding, het 
product goed met de klant doorsprek-
en en goed monitoren waar nog meer 
wensen liggen van de klant”. Slechts en-
kelen geven aan ook afscheid te nemen 
van bestaande relaties. Deze kantoren 
houden wel meer tijd over voor het be-
wust kiezen voor klanten en diensten. 
Iets wat uiteindelijk alle kantoren blijken 
te ambiëren!

“58%: hulp bij financiering
hoogste prioriteit.”
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SRA

SRA is de grootste organisatie van 
kleine en middelgrote accountants-
kantoren in Nederland. Kijk voor een 
overzicht van SRA-kantoren in jouw 
regio op www.sra.nl/over-sra/kan-
toorvinder.

Wil je meer weten over jouw mo-
gelijkheden bij een SRA-kantoor?
Neem dan contact op met SRA,
studenten@sra.nl, 030- 656 60 60
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Activiteitenverslag Congres

Sinds de eerste vergadering begin sep-
tember 2013, waren we al aan elkaar 
gewaagd. De intern coördinatoren 
Suzan en Robin hadden de commis-
sies zo ingedeeld, dat er verschillende 
persoonlijkheden in elke groep zaten. 
Martijn, Petra en Marion waren redelijk 
rustig, terwijl Tessel, Robbert en Koen 
vaak  van alles te melden hadden (dwars 
door elkaar heen). Dit resulteerde in 
een intensieve training van Petra haar 
voorzitterschapskwaliteiten. Ze mocht 
tijdens iedere vergadering minstens 
10 keer “Even centraal” roepen, voor de 
rust wederkeerde. Ook qua studiejaren 
waren we een gemengde groep. Twee 
tweedejaars, drie derdejaars en een 
vierdejaars maakten een goede com-
binatie van kennis. Juist door deze ver-
schillen hebben we veel aan elkaar ge-
had en ook veel van elkaar geleerd.

In de beginperiode waren we zoekende 
naar een richting voor de dag. Het leek 
ons een goed idee om te zorgen dat alle 
mogelijkheden voor thema’s en locaties 
geschetst werden. Zo ontwikkelde er 
een ankerpunt, om vanuit daar verder te 
bouwen. De locatie bleek een mooie uit-
daging te worden, omdat het 400-jarig 
bestaan van de RUG exact in dezelfde 
periode viel en er voor dat evenement al 
wat zalen in Groningen geboekt waren. 
We hebben net zolang gebeld en ge-
maild tot er een aantal gepaste offertes 

uit om de recruiters van de deelne-
mende kantoren enthousiast te ma-
ken voor ons congres. Het ontmoeten 
van sprekers en de dagvoorzitter ver-
liep door het goede contact dan ook 
erg soepel. Jeroen Kuper (KoutersVan-
derMeer) vond het een geweldig idee 
om de dag te leiden en kwam in ons 
eerste gesprek al gelijk met goede 
ideeën. Willem Scheeres (EY), Willem
van der Valk en Ruud Schellekens (De-
loitte) wilden erg graag iets vertellen 
over acquisitie respectievelijk cyber-
crime. Hiermee hadden we de positie 
van de dagvoorzitter en de sprekers voor 
de lezingen al rond.

Omdat wij als commissie het maximale 
uit de dag en onszelf wilden halen, von-
den we dat drie lezingen net wat teveel 
van het goede was. Doordat we een de-
bat gezien hadden tijdens de Landelijke 
Accountantsdag in Amsterdam wilden 
we dit onderdeel ook bij ons congres 
betrekken. Eerst hebben we samen 
met het bestuur een aantal stellingen 
voorbereid en vervolgens hebben we 
de beste vertegenwoordigers van onze 
sponsoren benaderd om te vragen of 
ze hier iets over zouden willen vertel-
len. Wij willen Mark Gils (Deloitte), Ivo 
Wiebering (KPMG), Berend Bakker (Ac-
con avm), Gijs Moerman (EY) en Nicole 
Otten (de Belastingdienst) hiervoor dan 
ook hartelijk bedanken.

Het begon vorig jaar allemaal met een telefoontje aan het einde van de zomer-
vakantie. We hoorden van het (toen nog) nieuwe bestuur dat we waren uitge-
kozen voor de Congrescommissie. We waren stuk voor stuk erg blij dat we de 
kans kregen om deel te nemen aan de organisatie van het grootste jaarlijkse 
evenement van Studievereniging Check. De meesten van ons kenden elkaar 
nog niet, maar het leek vanaf de eerste vergadering al een erg leuke groep te 
worden. We wilden met zijn zessen een gokje gaan wagen!

Denk goed na voordat je inzetSpeltip 10:

op tafel lagen, zodat we hier een keuze 
uit konden maken. Hanze Plaza was 
voor ons uiteindelijk de beste locatie en 
dus besloten wij om het congres daar te 
gaan organiseren.

Het thema van de dag was nog wel iets 
waar we goed over na moesten denken. 
Voor een congres wil je natuurlijk een 
thema gebruiken waarmee je ingaat op 
de actualiteiten die voor ons als accoun-
tancy-student belangrijk zijn. Door vele 
artikelen te lezen en sprekers op inter-
net te zoeken, kwam het onderwerp ‘Een 
gokje wagen’ als goed onderwerp naar 

voren. Tessel bedacht toen om het the-
ma te verwoorden in speltips, waarna 
Thomas (Grafisch Ontwerpcommissie) 
met een aantal geweldige posteront-
werpen aan kwam zetten. Noem het ge-
luk, maar het thema stond gelijk als een 
huis!

Vervolgens wilden we natuurlijk spre-
kers vinden die tijdens deze mooie 
dag iets konden vertellen, wat wij als 
studenten ook graag zouden willen 
horen. Daarnaast is een goede dagvoor-
zitter natuurlijk ook niet onbelangrijk. 
Iedereen van de commissie ging erop 

“Doordat we een debat gezien 
hadden, wilden we dit onderdeel 
ook bij ons congres betrekken.“

Door Robbert-Jan ter Laan
namens de Congrescommissie
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je in handen hebt. Daarnaast is het juist 
belangrijk om risico’s te nemen, en dus 
kansen te pakken. Kortom, het is goed 
om te weten dat accountancy veel meer 
is dan alleen maar kantoorwerk. Verko-
pen en klantcontact worden steeds be-
langrijkere aspecten van het beroep en 
hiervoor liggen er zeker kansen voor de 
nieuwe generatie werknemers.

SPELTIP 14: WEET WAAR JE KANSEN LIGGEN

Vervolgens gaf Willem Scheeres een 
lezing over acquisitie in de veranderen-
de wereld van de accountancy. Hierbij 
sprak hij veel vanuit zijn eigen ervarin-
gen in de sector. Dit maakte de lezing 
erg levendig en dynamisch. Wanneer 
je als accountantskantoor aan acquisi-
tie wil doen, kan je maar beter goed 
voorbereid zijn en weten welke kaarten 

Hierna volgde een heerlijke business 
lunch waarbij iedereen even tot rust 
kon komen. Onder het genot van vers 
belegd brood konden de studenten 
in een informele sfeer meer te weten 
komen over de verschillende spon-
soren. Voor veel studenten was dit een 
uitgesproken kans om te informeren 
naar de mogelijkheid voor een stage- of 
afstudeerplaats in het aankomende jaar.

Na de business lunch begon de eerste 
workshopronde van de sponsoren, 
waarbij je je als student echt kon laten 
zien. Hier werd je geconfronteerd met 

situaties uit het werkveld van de ver-
schillende accountantskantoren en de 
Belastingdienst. Studenten weten hier-
door beter welk kantoor bij ze past en 
waar ze zichzelf later wel zien werken.

SPELTIP 17: MEEDOEN IS
BELANGRIJKER DAN WINNEN

Na een intensieve workshopronde was 
het tijd voor het debat. Een debat was 
nog nooit onderdeel van een Check Con-
gres geweest, dus ook voor ons bestond 
er nogal wat onzekerheid. We hadden 
alle aspecten van dit onderdeel tot in de 
puntjes uitgewerkt. Er werd door de ver-
tegenwoordigers van de kantoren hef-
tig op los gedebatteerd, wat goed bege-
leid werd door Jeroen Kuper. Hij wist zijn 
ervaring in de accountancybranch over 
te brengen naar ons en de juiste vragen 
op de juiste momenten te stellen. Met 
de actieve houding van de Check-leden 
en de expertise van de vertegenwoordi-
gers hebben we een debat neer kunnen 
zetten waar we trots op zijn!

Al met al was 22 mei een memorabele 
dag die mij en mijn commissie nog lang 
bij zal blijven. Natuurlijk hopen wij dat 
dit voor jullie ook zo geweest is.

Wij wensen het nieuwe bestuur veel 
succes (en plezier) met het organiseren 
van het volgende congres.

SPELTIP 18: NIET ALLES IS BLUF

Na het debat stond er een tweede work-
shopronde op de dagplanning. Stu-
denten konden hierdoor bij een tweede 
kantoor aan tafel gaan voor een interes-
sante casus. Daarna was het tijd voor de 
aftermezzo. Peter Woerde, Nederlands 
kampioen goochelen, sloot de dag af 
met een interactieve goochelshow. Hier-
na kon de dagvoorzitter de dag afsluit-
en en mocht de borrel beginnen. Na de 
borrel in Hanze Plaza verzamelden wij 
ons in restaurant Het Heerenhuis voor 
een luxe diner. Na het diner gingen we 
naar café Van Diepen waar om 00:00 uur, 
onder genot van een drankje, het nieu-
we bestuur 2014/2015 bekend werd ge-
maakt.

“Een debat was nog nooit
onderdeel van een Check

Congres geweest“.

de weer om samen met het manage-
ment van Hanze Plaza alle belangrijke
zaken nogmaals af te stemmen. Te-
gen 08:30 uur begonnen de student-
en binnen te stromen. Rond 09:00 
uur was Hanze Plaza gevuld met hon-
derd Check-leden met kleine oogjes 
in hun netste kleding.

SPELTIP 15: VERGEET DE SPELREGELS NIET

Na 9 maanden hard werken en een 
enorm goede voorbereiding op de dag-
planning (petje af voor Marion, die ver-
antwoordelijk was voor het draaiboek) 
liepen we goed op schema en hadden 
we alle belangrijke zaken al rond. Uitein-
delijk was het dan zover. De dag waarop 
het allemaal moest gebeuren. Om 07:30 
uur in de morgen waren we al druk in 

SPELTIP 16: LAAT JE NIET IN DE KAART KIJKEN

eerste lezing over cybercrime van Wil-
lem van der Valk en Ruud Schellekens. 
Met veel enthousiasme leerden ze ons 
hoe wij ons kunnen wapenen tegen 
de gevaren van cybercrime. Daarnaast 
wisten ze veel te vertellen over de in-
vloed van cybercrime op de accountan-
cybranche. Wanneer het om cybercrime 

Die kleine oogjes verdwenen als sneeuw 
voor de zon toen Petra en Jeroen Kuper 
de dag om 09:00 uur hadden geopend. 
Eerst stelden de recruiters van onze vijf 
sponsoren zich voor. Nu wist iedereen 
precies waar ze heen konden met hun 
vragen over bijvoorbeeld stage- en 
afstudeerplaatsen. Daarna startte de 

gaat, kan je als bedrijf maar beter op 
safe spelen. Als accountant zal je dus 
goed moeten weten hoe IT-omgeving-
en functioneren, om bedrijven hier ver-
volgens voldoende over te kunnen ad-
viseren.
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Interview UNP

HOE ZIET UW WEEK ERUIT?

Afhankelijk of in een week klanten ge-
pland zijn, start de week bij een klant 
met de opstart van de controle. Deze 
is dan reeds voorbereid en er vindt 
een werkverdeling plaats binnen het 
controleteam. Daarbij vindt ook een 
gesprek plaats met de klant over de 
voortgang. De rest van de week, in-
dien we werkzaam zijn bij een klant, 
wordt besteed aan het reviewen van de 
werkzaamheden en het uitvoeren van 
het werkprogramma voor de meer com-
plexere posten in de jaarrekening. Aan 
het einde van de week wordt vaak de 
controle afgerond en de controle van de 
week daarop voorbereid.

Indien er geen klant in de week gep-
land staat bestaat de week voornamelijk
uit het afronden van controles door 
het reviewen van de werkzaamheden 
en het invullen van de laatste check-
listen. Verder vinden er voorbereidende 
werkzaamheden plaats door middel van 
het schrijven van het controleplan en 
het inrichten van het controledossier.

HOE BENT U BIJ HET BEROEP ACCOUN-
TANT GEKOMEN?

Tijdens mijn studie heb ik deelgenomen 
aan een leerbedrijf waarin de adminis-
tratie werd verricht voor diverse vereni-
gingen en stichtingen. Daaropvolgend 
heb ik meegedaan aan een business 
case bij KPMG, waarna tijdens het afstu-
deren mijn interesse voor de accountan-
cy was gewekt.

WAAROM HEEFT U VOOR DEZE RICHT-
ING GEKOZEN?

De reden dat ik voor de RA-kant heb ge-
kozen is de combinatie tussen de jaarre-
kening en de beheersing bij de klant. De 
keuze is daarnaast ook gemaakt doordat 
binnen mijn werk de medewerkers die 
in de controle werkzaam zijn toentertijd 
allemaal de RA-richting opgingen.

WAT VINDT U LEUK AAN UW FUNCTIE?

Het aansturen van de verschillende con-
troleteams, het communiceren met de 
klant over de verschillende zaken bin-
nen de controle en het vertalen van een 
risicoanalyse naar een gedegen contro-
leaanpak.

ARJAN SCHEPER MSc (31)

Opleiding: HEAO Bedrijfseconomie,
Nyenrode (Post)Master accountancy

Titel: RA
Klantenpakket: Divers, voornamelijk 
handelsbedrijven (van supermarkten 

tot en met groothandel in medicijnen) 
en vastgoedondernemingen

Functie: Junior Manager
Hobby’s: Voetballen, mountainbiken

Leaseauto: Skoda Octavia Combi

WAT VINDT U HET LEUKST AAN HET
ACCOUNTANTSBEROEP?

De afwisseling, iedere dag is eigen-
lijk weer anders. Daarnaast kunnen 
gedurende de dag diverse zaken voor-
vallen die vooraf niet te voorzien waren, 
waardoor de werkzaamheden wisselend 
zijn.

WAT VINDT U VAN DE VERANDERINGEN 
BINNEN HET ACCOUNTANTSBEROEP?

In mijn beleving is een verandering 
noodzakelijk, echter dient er wel opge-
past te worden dat het niet doorslaat 
naar Ruled based regelgeving. Wel dient 
de bewustwording waar de accountant 
mee bezig is te worden vergroot.

HOE HEEFT U DE OVERSTAP VAN STU-
DEREN NAAR WERKEN ERVAREN?

Als een uitdaging, voornamelijk ook 
doordat er vanaf dag 1 sprake was van 
de combinatie werken en studeren. 
Prettig is het wel dat je het geleerde in 
de studie gelijk terug ziet in de praktijk.

WAAR BENT U TROTS OP?

Trots op het behalen van mijn inschrij-
ving ongeveer een jaar terug.

HOE ZIET U UZELF OVER 10 JAAR?

Over 10 jaar zie ik mezelf werken voor 
een eigen klantenportefeuille waarvoor 
ik de jaarrekening ook teken.

HEEFT U EEN GOEDE TIP VOOR START-
ENDE ACCOUNTANTS?

Een tip is het stellen van duidelijke gren-
zen aan jezelf, waarbij de balans tussen 
werk en privé een belangrijke rol dient 
te spelen.

“Prettig is het wel 
dat je het geleerde 
in de studie gelijk
terug ziet in de 
praktijk.“
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HOE ZIET UW WEEK ERUIT?

Dit verschilt erg per periode. Van januari 
tot en met april vinden de meeste einde-
jaarscontroles plaats en ben ik erg veel bij 
de klant te vinden.  De werkzaamheden 
die dan uitgevoerd worden hebben al-
lemaal het einddoel: “Een jaarrekening 
vormen welke een getrouw beeld geeft 
van de werkelijkheid”. Aan het begin 
van de controle vindt vaak een gesprek 
plaats met de klant waarbij we op de 
hoogte gesteld worden van de laatste 
ontwikkelingen. Hierna komt het gehele 
controleteam samen zodat de belangri-
jkste aandachtspunten in kaart gebracht 
kunnen worden. De werkzaamheden 
zijn per V&W- of balanspost ingedeeld 
en worden altijd gestart met een cijfer-
analyse. Hierbij beoordeel ik op basis 
van de informatie die ik tot dan toe heb 
opgenomen en mijn verwachting bij 
de cijfers van het boekjaar zonder naar 
de conceptcijfers gekeken te hebben. 
Op basis hiervan kan ik mede de hier-
na volgende werkzaamheden bepalen. 
Sluiten de conceptcijfers niet aan bij de 
verwachting, dan gaan we dieper op de 
cijfers in en proberen we de verschillen 
te verklaren door overleg met de klant 
of een diepere cijferanalyse.

Van september tot en met december 
vinden de interim-controles plaats, ook 
tijdens deze periode ben ik voornamelijk 
buiten kantoor te vinden. Tijdens de inte-
rim-controles interviewen we de hoofd-
personen bij de klant waarna we alle 
interne procedures beschrijven. Deze 
gaan we later testen op het bestaan 
door een lijncontrole uit te voeren en 
op de werking door een proceduretest 
uit te voeren. Bij een lijncontrole vol-
gen we de gehele procedure zoals die 
ons is beschreven om te kijken of deze 
ook werkelijk bestaat. Hierna bepa-
len we wat voor de getrouwheid van 
de jaarrekening de belangrijkste be-
heersingsmaatregelen zijn waarna we 
deze steekproefsgewijs gaan testen.
In de tussenliggende periode ben ik 
voornamelijk op kantoor te vinden en 
vinden de afrondingswerkzaamheden 
plaats.

HOE BENT U BIJ HET BEROEP ACCOUN-
TANT GEKOMEN?

Na het afronden van mijn VWO-opleid-
ing was ik er al snel over uit dat ik geen 
fulltime studie meer wilde gaan doen. 
Nadat ik dagenlang op het internet 
rondgestruind had, kwam ik erachter 
dat ik een nogal brede interesse had qua 
studie- en werkrichtingen. Namelijk: de 
hotelschool, de (officiersopleiding) ma-
rine en accountancy. Na een open dag 
bij de hotelschool kwam ik er al snel ach-
ter dat dit niet iets voor mij was en bij 
de marine werd mij verteld dat er door 
de bezuinigingen geen mensen meer 
aangenomen werden, dus kwam ik uit 
bij accountancy. Na een open dag bij 
Nyenrode werd ik overtuigd door het 
gegeven dat het heel afwisselend werk 
was. Ik ben uiteindelijk begonnen met 
de bacheloropleiding aan de Nyenrode 
Business Universiteit en met het werk 
als assistent accountant bij UNP accoun-
tants adviseurs, waar ik nu na drie jaar 
nog geen spijt van heb gekregen.

WAAROM HEEFT U VOOR DEZE RICH-
TING GEKOZEN?

Beide richtingen hebben veel gelijkenis-
sen. Zo zijn ze beide bevoegd tot het 
tekenen van de accountantsverklaring 
wat toch het eindresultaat is van onze 
werkzaamheden. Wat mij heeft over-
tuigd om voor RA te kiezen is het per-
soonlijke contact met de klant. Waar een 

AA vaak binnen het kantoor blijft en 
telefonisch en mailcontact heeft met 
de klant zijn wij voornamelijk bij de 
klant te vinden wat altijd weer ener-
verende ervaringen oplevert.

WAT VINDT U LEUK AAN UW FUNCTIE?

Het leuke aan mijn functie is dat je 
langzaam maar zeker klaargestoomd 
wordt voor de hogere functies en hier
door ook steeds meer verantwoor-
delijkheden krijgt.

WAT VINDT U HET LEUKST AAN HET
ACCOUNTANTSBEROEP?

Het leukste aan het accountantsberoep 
is de afwisseling van werkzaamheden 
en de verscheidenheid aan klanten.

WAT VINDT U VAN DE VERANDERINGEN 
BINNEN HET ACCOUNTANTSBEROEP?

Hier heb ik mij nog niet veel mee bezig 
gehouden. Het is nu vooral belangrijk dat 
we het vertrouwen van de maatschap-
pij in de accountants weer herstellen.

HOE HEEFT U DE OVERSTAP VAN STU-
DEREN NAAR WERKEN ERVAREN?

Ik had een grote cultuurschok verwacht 
maar dit viel reuze mee. Ik ben zo in het 
werkritme gerold en wil eigenlijk ook 
niet anders meer.

WAAR BENT U TROTS OP?

Ik ben trots op het feit dat klanten 
mij ondanks mijn leeftijd als serieuze 
gesprekspartner beschouwen.

HOE ZIET U UZELF OVER 10 JAAR?

Dat is moeilijk te zeggen. Ik richt mij nu 
voornamelijk op mijn ontwikkeling en 
ik verwacht dat ik over tien jaar in ieder 
geval de RA-titel achter mijn naam heb 
staan en zelfstandig controles kan en 
mag uitvoeren.

HEEFT U EEN GOEDE TIP VOOR START-
ENDE ACCOUNTANTS?

Wees geduldig en stel je bescheiden op. 
Al het goede komt langzaam.

JAIME ENTING (21)

Opleiding: Bachelor Accountancy
Titel: Studerend voor RA

Klantenpakket: Vastgoed,
detailhandel en retail

Functie: Assistent accountant
Hobby’s: Handbal en
uitgaan met vrienden

Leaseauto: geen
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Commissie voorgesteld

ASTRID VAN DELLEN

Mijn naam is Astrid van Dellen, 19 jaar en ik zit momenteel 
in het eerste jaar van de opleiding Accountancy. Ik heb 
voor de opleiding Accountancy gekozen omdat ik tijdens 
mijn vorige opleiding, International Business, erachter 
kwam dat de financiële en economische vakken mij goed 
liggen. Daarnaast volgde ik een extra blok met accoun-
tancy vakken. Zodoende kwam ik er mee in aanraking en 
wist ik dat ik me hier verder in wou verdiepen.

Ik heb er voor gekozen om in het eerste jaar van mijn 
studie actief lid te worden bij Studievereniging Check, 
omdat er hedendaags van studenten wordt verwacht dat 
zij zich onderscheiden. Door middel van een commissie 
laat ik zien dat ik meer wil doen naast mijn studie. Daar-
naast leek het me leuk en leerzaam en sluit het aan op 
mijn studie. Het enige wat mij aanvankelijk tegenhield 
om in een commissie te gaan, was de tijd die het in beslag 
zou nemen. Aangezien ik in mijn eerste jaar zit, liggen 
mijn prioriteiten bij het behalen van mijn propedeuse. 
De Promotiecommissie kan ik makkelijk combineren met 
mijn studie en daarbij bevordert het mijn presentatievaar-
digheden. Aangezien de Promotiecommissie makkelijk te 
combineren valt met je studie, zou ik de Promotiecom-
missie aanraden aan eerstejaars studenten.

Nu ik enige tijd lid ben van de Promotiecommissie, weet 
ik hoe het is om in een commissie te zitten en weet ik hoe 
gezellig het is met alle leden van Studievereniging Check.

Zonder commissies kan een studievereniging als Check niet bestaan, daarom 
zetten wij actieve leden graag in het zonnetje. In elk magazine wordt er een 
commissie voorgesteld en dit keer is het de beurt aan de Promotiecommissie. 
De Promotiecommissie zorgt ervoor dat leden worden geworven tijdens het 
introductiekamp, dat de activiteiten goed worden bezocht en dat mensen op 
de hoogte zijn van alle activiteiten. Durk, Astrid, Hilde en Yvette geven ons een 
kijkje in de Promotiecommissie.

DURK REIJENGA

Mijn naam is Durk Reijenga, 18 jaar en ik zit momenteel 
in mijn tweede jaar van de opleiding Accountancy. Ik heb 
voor deze studie gekozen, omdat de vakken economie en 
M&O mij goed afgingen op de middelbare school. Ook 
vind ik het fijn om in contact te staan met mensen. De ad-
viserende rol die de accountant steeds meer krijgt spreekt 
mij erg aan en door gesprekken met mijn oom ben ik er-
van overtuigd dat dit de juiste studie voor mij is.

Omdat ik in het tweede jaar van mijn studie graag actief 
lid wilde worden bij Studievereniging Check, ben ik een 
functie gaan bekleden binnen de Promotiecommissie. 
Eenmaal in de commissie werd ik voor de functie van voor-
zitter gevraagd, wat mij erg leuk leek. Als voorzitter van de 
Promotiecommissie zorg ik ervoor dat ieder commissielid 
weet wat zij moet doen en tevens stel ik voor elke klassen-
ronde schema’s op om Accountancystudenten enthousi-
ast te maken voor de Checkactiviteiten. Ik breng graag 
mijn eigen enthousiasme over op andere studenten en 
daarnaast wil ik hen graag bewust maken van de voor-
delen die Studievereniging Check ze kan bieden. Dit zijn 
dan ook de redenen waarom ik destijds voor de Promotie-
commissie heb gekozen. Aangezien deze commissie niet 
veel tijd in beslag neemt, kan ik de Promotiecommissie 
zeker aanraden aan studenten die net beginnen aan de 
opleiding Accountancy en toch graag actief lid willen zijn. 
Door actief lid te zijn in een commissie, werp je ook lijnen 
uit naar een mogelijke functie in een andere commissie 
voor de komende jaren. Niet alleen de Promotiecommis-
sie helpt je om lijnen uit te zetten naar andere commissies 
en het bedrijfsleven, ook door het bezoeken van Check-
activiteiten kan dit. Zelf probeer ik bij elke activiteit aan-
wezig te zijn. Dit doe ik niet omdat ik voorzitter ben van 
de Promotiecommissie, maar omdat ik de activiteiten erg 
interessant vind en er altijd kantoren aanwezig zijn waar 
ik graag mee in contact kom. Daarnaast speelt de sfeer 
binnen de Studievereniging Check ook een grote rol in 
mijn motivatie om naar activiteiten te gaan.

Promotie

commissie
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YVETTE VAN NUS

Mijn naam is Yvette van Nus, 21 jaar en ik zit in het eerste jaar van de opleiding 
Accountancy. Ik woon sinds het begin van dit schooljaar in Groningen en woon 
hier met veel plezier. Naast mijn studie vind ik het erg leuk om op stap te gaan 
met vrienden en vriendinnen en werk ik bij de Esso. De opleiding Accountancy 
sprak mij aan, omdat ik altijd al affiniteit heb gehad met cijfertjes. Nadat ik mij 
had georiënteerd op verschillende opleidingen, kwam Accountancy als beste 
uit de bus.

Tijdens de introductieweek van de FEM ben ik voor het eerst in aanraking ge-
komen met Studievereniging Check. De actieve leden die ook op dit introduc-
tiekamp waren, hadden mij enthousiast gemaakt om een commissie te doen en 
het leek mij sowieso leuk om iets extra’s te doen naast mijn studie. Een commis-
sie bekleden geeft toegevoegde waarde aan je studie, aangezien je veel mede-
studenten leert kennen en je veel in contact komt met de accountancybranche. 
Ook leer je binnen je commissie dingen te organiseren en in het geval van de 
Promotiecommissie vooral presenteren. Omdat ik een pretletter ben, houd ik 
ervan om mensen enthousiast te maken. Hier ben ik achter gekomen tijdens 
het commerciële werk wat ik enige tijd heb gedaan. De promotiecommissie is 
goed te combineren met het behalen van mijn propedeuse, wat ik ideaal vind.

De Promotiecommissie promoot in klassen om inschrijvingen binnen te halen 
voor de Checkactiviteiten, waardoor ik het belangrijk vind dat ik zelf ook aan-
wezig ben bij deze activiteiten. Het zou in mijn ogen raar zijn om geen activite-
iten bij te wonen als ik er zoveel moeite in steek om anderen over te halen om te 
gaan. Een slager is toch ook niet vegetarisch? Een mooie bijkomstigheid bij het 
bezoeken van de activiteiten is dat de activiteiten naar mijn mening erg interes-
sant en leuk zijn. Ik hoop dat er volgend jaar net zulke enthousiaste Checkers in 
de Promotiecommissie komen als dit jaar.

HILDE DE VRIES

Mijn naam is Hilde de Vries, 19 jaar en ik zit in het tweede jaar van de opleiding 
Accountancy. Ik woon momenteel in Leeuwarden, waardoor ik veel reis met de 
trein. Dit is dan ook mijn hobby. Naast treinreizen spreek ik veel af met vriend-
innen, ga ik naar scouting en werk ik bij de Poiesz. In de winter geef ik regel-
matig skiles in Oostenrijk.

Ik heb er voor gekozen om actief lid te worden bij Studievereniging Check, 
omdat ik het leuk vind om naast mijn studie dingen te ondernemen. Toen ik 
de kans kreeg om een commissie te gaan doen, was ik hier meteen enthou-
siast over. Ik wilde graag mijn vaardigheden verbeteren. Aangezien ik in deze 
commissie met name mijn presentatievaardigheden kon verbeteren en omdat 
het daarnaast goed te combineren is met mijn studie, heb ik gekozen voor de 
promotiecommissie.

Aangezien ik de activiteiten van Check promoot, vind ik het belangrijk om mijn 
gezicht te laten zien bij deze activiteiten. Ik probeer dan ook om zoveel mogelijk 
aanwezig te zijn, als ik dit kan combineren in mijn planning. Daarnaast vind ik 
het bezoeken van activiteiten altijd erg leerzaam en bovenal gezellig. Dit is dan 
ook een van de redenen waarom ik volgend jaar weer actief lid wil worden.
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Activiteitenverslag Lustrumfeest

Ik ben net weer in staat om naar mijn beeldscherm te kijken. 
Het is zondagochtend, de zon schijnt door de ramen en ik 
zit aan mijn eerste bak koffie. Ik denk terug aan afgelopen 
vrijdag, hoe mijn kleren roken en hoe mijn fysieke gesteld-
heid was de volgende ochtend. Hoe ik mij voelde na ‘’ the 
day after the night before’’: vrijdagnacht 6 juni 2014. Dit 
was de avond van het Lustrumfeest ter ere van het twintig 
jarig bestaan van Studievereniging Check. De avond/nacht 
waar wij, als Lustrumcommissie, al maanden mee bezig 
waren geweest. Christa van der Lei, Tom Oolders, Mariël 
Vermeulen en ik (Jelmar Rozema) hadden de schone taak 
gekregen om als commissie van het studiejaar 2013/2014 
een feestjaar te maken. Als vier oud-bestuurders weten 
wij natuurlijk wat er komt kijken bij het besturen van een 
vereniging. Des te leuker om te zien dat, ook na onze de-
charge, er nieuwe studenten zijn die opstaan om Check een 
jaar te leiden. En dat voor het twintigste jaar op rij.

Ongegeneerd gaap ik terwijl ik naar 
het koffiezetapparaat loop voor mijn 
tweede bakje koffie. Ik heb de lijst met 
aanmeldingen voor het besturendin-
er in mijn hand. Het was de lijst van 
oud-bestuursleden die aanwezig waren 
op het diner. Dit diner, ook ter ere van het 
lustrum, was 6 juni voorafgaand aan het 
feest. Als commissie hadden we contact 
proberen te zoeken met alle oud-bes-
turen. Ook dit jaar, evenals vijf jaar 
geleden, wilden we alle bestuurders be-
danken die er mede voor gezorgd heb-
ben dat studievereniging Check staat

waar zij nu staat. Christa, Tom, Mariël 
en ik zijn inmiddels al enkele jaren af-
gestudeerd en Christa, Tom en ik zijn 
inmiddels werkzaam als (beginnend) 
accountant.  Door connecties via werk 

en oud-studiegenoten hebben we een 
groot gedeelte van onze eigen-, maar 
ook oud-besturen weten te bereiken om 
ze voor dit diner uit te nodigen. Het din-
er werd gehouden in De Biechtstoel en 
vanuit het gehele land waren zo’n vijftig 
oud-bestuursleden afgereisd naar het 
“oh zo mooie Groningen”. Het weerzien 
met Groningen deed menig persoon 
zich herinneren naar de leuke studenten-
tijd die zij hier hebben gehad. Onder het 
genot van een drie-gangen-diner werd 
er met oud-bestuursleden bijgepraat en 
teruggedacht aan hun eigen bestuurs-
jaar. Natuurlijk werd er ook gepraat 
over het heden, want zoals verwacht is 
niet iedereen nog werkzaam binnen de 
beroepspraktijk. Tevens boden wij als 
Lustrumcommissie een nieuwe voor-
zittershamer aan het bestuur aan. Dit 
omdat de oude voorzittershamer, door 
de krachten van de ex-voorzitter Ruben 
Kroezen, toe was aan vervanging.

Voor ons begon dit jaar allemaal op 17 
oktober 2013, waar wij het lustrumjaar 
aankondigden.  Wij wilden het, net als 
elke andere Lustrumcommissie, een leuk 
jaar maken, waarbij we vieren dat de 
vereniging weer vijf jaar langer bestaat.
Dit ging natuurlijk gepaard met de 

nodige fusten en gratis drankjes bij bor-
rels op onder andere de Symposiumbor-
rel, de Actieve Ledenavond en de Alum-
niborrel. Daarnaast organiseerden wij 
op 14 maart 2014 de pre-lustrumborrel.  
Dit was de eerste gelegenheid waaraan 
ook oud-leden konden deelnemen. De 
borrel werd georganiseerd bij Café de 
Kachel en ging door tot in de late uurtjes. 
Dit alles was natuurlijk een voorproefje 
voor het echte feest, dat zou plaatsvin-
den op vrijdag 6 juni 2014...

“Dit alles was nog maar
een voorproefje voor

het echte feest”.

“Zo’n vijftig oud-bestuursleden 
waren afgereisd naar het “oh

zo mooie Groningen”.”

De Lustrumcommissie

AccountAnts
Adviseurs

DuiDelijk  

betrouwbaar  

no-nonsense

u en unP

Postbus 900

9400 ax assen 

(0592) 37 97 37

www.unp.nl
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Na het diner herleefden oude tijden. Het 
gros van de groep ging door naar het 
eindfeest. Onder het motto van: ‘’Check 
jij ‘em in?’’ waren 130 gasten naar het 
Platform Theater in Groningen gekomen 
om er een leuk feestje van te maken. 
Onder het genot van bier, fris, wijn, bin-
nenlands gedestilleerd en af en toe een 
hapje genoot iedereen van het feest. Dit 
alles onder leiding van DJ Ward en onze 

eigen Check DJ: Robert-Jan ter Laan. 
Tevens hadden wij de huis-band van Al-
bertus Magnus “Mooie Noten” gevraagd 
om de avond van live-muziek te verzor-
gen. Nieuwe en oude hitjes werden uit 
volle borst meegezongen en zelfs toen 
“Het gras van het Noorderplantsoen” 
werd ingezet, zong menig westerling 
uit volle borst mee. Tevens was er de 
mogelijkheid om met oud-besturen op 
de foto te gaan. De avond bij het Plat-
formtheater eindigde rond drie uur en 
enkele diehards zetten het feest voort in 
de binnenstad van Groningen.

Ik moet eerlijk bekennen dat  het eind 
van de avond minder fris in mijn ge-
heugen zit dan het begin, maar dat was 
te verwachten.  Al met al kijken wij als 
commissie terug op een leuk jaar en een 
mooie avond/nacht waarin werd ge-
zongen, gedanst, gegeten en natuurlijk 
gedronken.

Wij hopen dat iedereen er van heeft 
genoten en natuurlijk dat wij over vijf 
jaar als deelnemer aanwezig mogen 
zijn op het vijfde lustrum van Studie-
vereniging Check. Wanneer Check 
vijfentwintig jaar bestaat en er weer 
nieuwe leden op zijn gestaan om 
Check te begeleiden.

Tot dan!

Namens de Lustrumcommissie,
Jelmar Rozema

“toen “Het gras van het Noor-
derplantsoen” werd ingezet, 

zong men uit volle borst mee.“

AccountAnts
Adviseurs

DuiDelijk  

betrouwbaar  

no-nonsense

u en unP

Postbus 900

9400 ax assen 

(0592) 37 97 37

www.unp.nl



Chippendale

Nadat in eerdere magazines Joël Zeemeijer, Suzan Bruins Slot, Robin Vos en Marlieke Rademakers zich hebben voor-
gesteld, is het tot slot de beurt aan de voorzitter van SV Check; Dinand Dominique Wener.

DINAND WENER
AA / RA

Groot kantoor / Klein kantoor
Binnenland / Buitenland

AD / NU.nl
Fiets / Bus
Hond / Kat

Bijbaan / Bijlenen
Aldi / AH 

Zomer / Winter
Ochtend / Avond

Tentamen / Project

Hoewel het jaar al voorbij is en de meeste mensen me inmid-
dels wel een beetje kennen, zal ik mezelf toch even kort voor-
stellen; mijn naam is Dinand Dominique Wener, ik ben 21 jaar 
oud en kom uit Arnhem. In 2011 ben ik naar Groningen ver-
huisd om Accountancy te studeren. Ik heb destijds voor Gro-
ningen gekozen omdat het dé studentenstad van Nederland 
is. Bovendien studeerde mijn broer hier al, waardoor de stad 
niet helemaal nieuw voor me was.

Nadat ik in september 2011 met de studie begon, ben ik ook 
direct lid geworden van Check. De Promotiecommissie stond 
destijds met een standje op de vierde verdieping van de Van 
OlstToren om te vragen of ik lid wilde worden. Omdat dit de 
ideale manier was om nieuwe mensen te leren kennen, ben 
ik toen direct lid geworden. Nadat ik in het eerste jaar onder 
meer het Congres had bezocht, leek het me leuk om actief lid 
te worden. Omdat ik vrij makkelijk op mensen afstap en met 
anderen praat, sprak de Promotiecommissie mij het meeste 
aan.

Nadat het jaar bij de Promotiecommissie halverwege gevor-
derd was, vroeg ik me af wat ik verder wou binnen de vereni-
ging. Omdat ze destijds opzoek waren naar een nieuwe 
vice-voorzitter en ik graag wat meer wou doen, naast alleen 
het studeren, besloot ik om te solliciteren. Het contact met de 
bedrijven en het samenwerken met een groep mensen waren 
voor mij de belangrijkste redenen om het stokje van voorzit-
ter over te willen nemen.

Mijn werkzaamheden als voorzitter verschillen van week tot 
week. Ik heb bijvoorbeeld contact met de Hanzehogeschool 
en kantoren, ik ben met de begroting bezig of ik controleer 
draaiboeken voor activiteiten zoals de studiereis of het con-
gres.

Nu ik achteraf op het jaar terugkijk is het niet tegengevallen, 
maar ook niet meegevallen. Het was zwaarder dan verwacht 
en toen ik eenmaal in mijn rol als voorzitter zat, kwam ik con-
stant onverwachte dingen tegen. Wel besef ik dat als je hard 
werkt, het resultaat vaak mooi is. Ik denk ook dat we het goed 
hebben gedaan als bestuur en dat ik het maximale uit mezelf 
en uit de vereniging heb gehaald. Ik zou het resultaat dan ook 
niet anders willen zien. Het meest trots ben ik op mijn mede 
bestuursleden en de actieve leden. De inzet van iedereen was 
heel mooi om te zien. Hier wil ik dan ook iedereen voor be-
danken. Check bestaat uit actieve mensen en als deze actieve 
mensen het goed doen, doet Check het ook goed!
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RUUD BOSMA, INTERN COÓRDINATOR 2009/2010

Mijn leukste herinnering aan Check is het cadeau dat wij als bestuur aan de actie-
ve leden hebben gegeven. Dit cadeau bestond uit een film met daarop alle her-
inneringen uit ons bestuursjaar. Tot diep in de nacht heb ik met medebestuurs-
genoot Maarten aan de film gewerkt om deze de volgende dag tijdens de Ac-
tieve Leden Dag gereed te hebben. Op deze film stonden vele mooie moment-
en zoals de binnenlandse reis (iedereen zingend en swingend in de Heineken 
Experience), de ‘serieuze’ activiteiten en uiteraard de borrels. Hoogtepunt van 
deze film was de ‘verkrachtingsscène’ van Lesley Mentink tijdens het piraten-
feest. Voor een ieder die hierbij aanwezig was staat dit voor eeuwig op het net-
vlies gebrand...

Daarnaast heb ik mijn vriendin Melissa ontmoet tijdens de vele Check-borrels 
(dit mag natuurlijk niet ontbreken in de lijst van leuke herinneringen).

RUBEN KROEZEN, VOORZITTER 2011/2012 EN 2012/2013

De keuze is lastig om te maken, aangezien er zoveel mooie momenten zich 
hebben voorgedaan in de twee jaren als voorzitter. Als ik dan moet kiezen, kies 
ik voor de grootste en meest ingrijpende verandering. Het implementeren van 
de nieuwe website in mijn eerste bestuursjaar. Gedurende negen maanden zijn 
wij bezig geweest met overleggen, invoeren, testen en het uiteindelijk lanceren 
van de website. Na het elimineren van allerlei fouten in het besturingssysteem 
en het overzetten van de totale ledenadministratie is er toen een brede funder-
ing gelegd voor de komende jaren.
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Dankwoord Dinand

Beste Checker,

Allereerst wil ik, namens het bestuur, iedereen bedanken voor het fantastische jaar. 
Wat hebben wij ervan genoten! We hebben veel van jullie bij verschillende activiteiten 
gezien en jullie dachten altijd actief mee met de vereniging. Jullie hebben ons veel 
plezier gebracht en waardering gegeven. Dit maakte het jaar voor ons nog veel leuker.
We hebben veel hoogtepunten gehad in ons jaar. Bijna bij alle activiteiten waren de 
plekken gevuld, waardoor wij veel energie kregen. Wij wilden het maximale eruit halen. 
Dit gold ook voor de commissies. Wat hebben zij mooie activiteiten neergezet!
Het begon allemaal bij de eerste Algemene Ledenvergadering. Achter de tafel met je 
“eigen” bestuur. Uiteindelijk werd ons beleid goedgekeurd en mochten we aan de slag. 
De eerste grote activiteit was het symposium. De inschrijvingen liepen zo goed dat het 
binnen twee dagen vol zat. Dit hadden wij gehoopt, maar zeker niet verwacht. Over 
hoe de dag verliep waren wij zelf meer dan tevreden over.  Hierop volgde de studiereis. 
Wat ons opviel was dat het een erg grote groep was, 22 studenten welgeteld. Toch 
spannend, drie dagen van huis. Maar gelukkig waren de studenten en de kantoren erg 
enthousiast en verliep de studiereis vlekkeloos.
Het was alweer 2014 en wij maakten een start in het nieuwe jaar met het nieuwjaars-
diner. Hier werd de almanak gepresenteerd met als thema “De internationale accoun-
tant”  Een geweldig boekwerk met interessante interviews en heerlijke  internationale 
recepten.
De Algemene Ledenvergadering van april was geweest, waardoor het einde van het 
jaar naderde. Het was tijd voor het congres. De commissie heeft de gok gewaagd om 
de dag een andere invulling te geven. Dit is gedaan door middel van een debat. We 
hebben ons geen beter debat kunnen voorstellen, wat deden de kantoren, docenten 
en studenten leuk mee! De dag verliep vloeiend en er klonken veel positieven geluiden 
vanuit de sponsoren en de studenten.
Waar wij nog meer een gok mee hebben gewaagd was het opstarten van een nieuwe 
commissie; de Grafisch Ontwerpcommissie. Deze heren hebben elke commissie onder-
steund met hun grafische vormgeving en wij waren telkens weer trots op het resultaat.
Dit jaar stond natuurlijk ook in het teken van het vierde lustrum van SV Check. Een 
oud-besturendiner waar de bestuursleden hun oude vrienden van vroeger weer zagen. 
Goed om te zien dat elke checker  goed terecht is gekomen. Het Lustrumfeest was echt 
geweldig. Na een paar ‘Mooie Noten’ van de band begon het feest los te barsten en had 
iedereen het naar zijn zin. Fantastisch om te zien dat er 120 (oud) leden met ons het 
vierde lustrum wilden vieren!
Wat we natuurlijk niet moeten vergeten zijn de magazines. De leuke interviews en 
interessante onderwerpen die hier aan bod zijn gekomen. Het is elke keer weer erg 
leuk om de nieuwe magazines open te slaan. Het is voor de commissie dan nog wel 
een grote klus om de 650 magazines met de hand in te moeten pakken. Een grote klus, 
maar met een kopje koffie van Check en een muziekje vanuit het kantoor probeerden 
we het telkens een beetje gezellig te maken!
Ik heb in dit vierde en tevens laatste magazine van verenigingsjaar 2013/2014 de eer 
gekregen om jullie te bedanken voor jullie inzet en betrokkenheid bij de vereniging.
Ik hoop dat iedereen volgend jaar net zo betrokken is bij de vereniging als nu. Het is 
voor ons nu de tijd om een stap terug te zetten en het stokje over te dragen aan onze 
opvolgers. Ik wil het nieuwe bestuur veel succes wensen en wij hopen dat zij net zo’n 
geweldig jaar mogen hebben als wij.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur 2013/2014,

Dinand Wener
Voorzitter studievereniging Check 2013/2014
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HORIZONTAAL

Stad waar de studiereis dit jaar heen is  geweest
Bestuurslid dat heeft paardgereden op topsportniveau
Thema van het Symposium dit jaar
Jaren dat Studievereniging Check bestaat
Thema van Almanak dit jaar
Document waarin de fundamentele
beginselen te vinden zijn
Vaste columnist in het Magazine dit jaar
Organisatie waar veel accountantskantoren lid van zijn
Voorzitter Magazinecommissie
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VERTICAAL

Commissie die wordt voorgesteld in dit magazine
Big four kantoor dat afgelopen jaar het
logo heeft veranderd
Naam van Magazinecommissielid en
eveneens een sponsor in dit magazine
Verantwoordelijkheid van bestuurslid
Joël Zeemeijer dit jaar
Land waar veel Accountancystudenten
op buitenlandstage gaan
Voorzitter Studievereniging Check volgend jaar
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Q:
Sturen in deze tijd. 
Ideeën, mensen, cijfers. 
Hoe houd ik de balans?

Afier. Leer ons kennen.
In deze enerverende tijden is het als accountant des te belangrijker om jezelf bij de les te 
houden. In te zien dat innovatie en accountancy wel degelijk samengaan. En te begrijpen 
waar de markt behoefte aan heeft. Afier werkt vanuit die mindset. Om ondernemers 
daadwerkelijk verder te helpen bij uitdagende financiële en fiscale vraagstukken. 
Wat men van ons kan verwachten? De juiste vragen en passende antwoorden.

Afier
accountants + adviseurs
afier.com

Drs. E.J. Kreuze RE RA  
is volledig op de hoogte.
Ons leren kennen?
afier.com
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