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Betreft: Jubileumaanbieding administratieve ondersteuning penningmeesterschap

Geacht bestuur,

Dit jaar mogen wij ons 75-jarig jubileum vieren. Vanaf de oprichting van ons kantoor in 1940
door Harm Bonthuis, staan wij al 75 jaar midden in de Genemuider-, Hasselter- en
Zwartsluizer samenleving. Al die jaren zijn we - als kantoor, maar ook onze medewerkers - erg
betrokken geweest bij het plaatselijke verenigingsleven.

De laatste jaren bereiken ons veelvuldig signalen dat stichtingen en verenigingen grote moeite
hebben om penningmeesters te krijgen én te behouden. Eisen van subsidie-verlenende
instanties, de overheid, banken, de omvang van de boekhouding, benodigde boekhoud- en
jaarrekeningsoftware, aansprakelijkheid, belastingen, ANBI-regels, SEPA-incasso's; het wordt
er allemaal niet makkelijker op. Dit vergt veel van de penningmeester, die vaak al de handen
vol heeft aan de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast wordt het steeds moeilijker om
geschikte mensen voor bestuursfuncties te krijgen.

Wij beschikken over de modernste (veelal online toegankelijke)software en over grote kennis
op het gebied van administratie, jaarrekeningen, begrotingen, subsidies, salarissen,
belastingaangiften en andere zaken die spelen in het plaatselijke verenigingsleven. Ook
hebben wij een groot netwerk van deskundigen in andere disciplines, zodat wij altijd de juiste
informatie kunnen achterhalen. Momenteel ondersteunen wij al verschillende stichtingen,
verenigingen en kerkelijke instellingen. Deze ervaren dat als een grote ontlasting van hun
penningmeester en als een veilige waarborg voor hun financiële administratie. De
penningmeesters vinden het prettig om een professionele sparringpartner te hebben, waarop
ze voor zover nodig een beroep kunnen doen.

Het plaatselijke verenigingsleven ligt ons na aan het hart. Wij hebben daarom besloten - in het
kader van ons 75-jarig jubileum - aan álle non-profit-instellingen van Zwartewaterland
ondersteuningsdiensten voor de penningmeester aan te bieden tegen een zeer gereduceerd
(sponsor)tarief. Dit kan variëren van het louter fungeren als klankbord of als rugdekking bij
calamiteiten tot het voeren van de volledige financiële en ledenadministratie, samenstellen van
de jaarrekening, begrotingen, loonadministraties, btw-aangiften, etc. Een kwestie van
maatwerk dus, wat het werk van de penningmeester sterk kan verlichten.
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Op deze manier hoeft een penningmeester geen diepgaande kennis van boekhouding en
belastingen meer te hebben, al is dat natuurlijk altijd handig. De penningmeester en het
bestuur bepalen zelf wat deze zelf kan en wil doen en voor welke werkzaamheden wij worden
ingeschakeld. Wij doen dit via een vast contactpersoon. Door dit alles wordt het makkelijker
voor bestuursleden om de functie van penningmeester op zich te nemen. Dat geldt zowel voor
bestaande als nieuwe bestuursleden. Een extra voordeel is dat u door dit onafhankelijke
toezicht van ons op de financiële gang van zaken - waarbij we ontwikkelingen signaleren en
gevraagd en ongevraagd adviezen zullen geven - nog meer kunt bouwen op de financiële
administratie.

En heeft u een accountantsverklaring of andere accountantswerkzaamheden nodig,
bijvoorbeeld voor een subsidieaanvraag? Wij werken intensief samen met 'Eenkhoorn & Bakker
Accountants en Belastingadviseurs', waarmee wij in hetzelfde pand te Genemuiden gevestigd
zijn. Dit kantoor is circa 35 jaar geleden opgericht door Tiem Eenkhoorn. Hij en de huidige
vennoten en medewerkers zijn al die jaren ook zeer actief in het verenigingsleven. Ook zij
hebben toegezegd met fikse korting (accountants- én andere) werkzaamheden te verrichten
voor non-profit-instellingen uit Zwartewaterland.

Kortom:
Heeft u of uw penningmeester behoefte aan administratieve ondersteuning in wat
voor vorm dan ook tegen een zeer aantrekkelijk tarief?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor een geheel vrijblijvend gesprek!

Met vriendelijke groet,
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ContactRersonen' Bonthuis' (tel. 038-3030405):
Dirk Klaver
Siem van Dijk
Jan Bonthuis

ContactRersonen 'Eenkhoorn & Bakker' (tel. 038-3030404)
Geerhard Schaapman
Jacolien van Gaaien
Jan Bakker
Tiem Eenkhoorn

(*) Dit sponsoraanbod geldt uiteraard alleen voor echte non-profit-organisaties als sport- en muziekverenigingen,
kerken, koren, musea, verenigingsgebouwen, jeugdwerk e.d. en niet voor commerciële instellingen.


