Sint-Oedenrode, februari 2019
Voor accountants en controllers is het van belang dat zij op de hoogte
blijven van ontwikkelingen binnen het vakgebied. Zo blijft u de
inhoudelijke adviseur die uw klanten zo waarderen. De Accountants Kring
biedt een breed aanbod aan PE-trainingen van hoge kwaliteit waarbij de
kennis direct toepasbaar is in de praktijk. Wij helpen u verder in uw werk
en na het bijwonen van een training kunt u uw klanten nóg beter
adviseren. Voor 2019 hebben wij voor u een aantal interessante
onderwerpen geselecteerd: marketing, social media en basiscursussen
belastingrecht.

Belastingrecht
In een viertal trainingen worden de elementaire onderwerpen uit de IB
winst, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en het formele recht
behandeld. De verschillende wetten worden besproken aan de hand van
schema’s die als naslagwerk zeer eenvoudig te gebruiken zijn. Indien u
zich inschrijft voor alle 4 de avonden dan ontvangt u het boek
belastingrecht voor bachelors en masters 2019-2020 gratis. De
trainingen worden verzorgd door Ton van de Sande RA. Hij heeft 16 jaar
ervaring als docent belastingrecht voor studenten van de AA opleiding en
controllers in opleiding van Nyenrode Business Universiteit.

DAK - Trainingen 2019
1. Klantcreatie zonder wonderformules, salesscript en online herrie
Dat je een kei in je vak bent, is nog geen garantie voor een succesvol bedrijf. Omzetgroei en marketing
zijn uitdagingen op zich. Hoe onderscheid jij je van de concurrent, hoe kom je aan klanten en wat is
marketing volgens jou? Kun je in deze tijd nog succesvol zijn zonder online tools in te zetten? In deze
training neemt Jantine van den Boom (ondernemerscoach Je Bruisende Zelf) je mee in het heersende
marketingparadigma en laat ze zien waarom dit niet de enige weg naar Rome is. Je maakt kennis met
CLICK, het framework voor dienstverlenende ondernemers waarin connectie en conversatie de
drijvende kracht zijn voor klantcreatie. Een prikkelende, activerende training die op zichzelf te volgen
is, en een extra krachtige combinatie vormt met de training van 12 april. Voor ondernemers die willen
groeien op alle fronten.

Datum: 14 maart 2019
Door: Mevrouw J. (Jantine) van den Boom, Je Bruisende Zelf

2. Ondernemerschap = Leiderschap
Wie moet jij zijn om de resultaten met je bedrijf neer te zetten die je voor ogen hebt? Als je merkt dat
je al een tijdje blijft hangen op hetzelfde niveau, of als snelle groei juist nieuwe eisen stelt aan je
ondernemerschap en leiderschap. In deze training nodigt Jantine van den Boom (ondernemerscoach
Je Bruisende Zelf) je uit jezelf (opnieuw) uit te vinden als ondernemer die de touwtjes stevig in handen
heeft en niet terugschrikt voor een stevige groei-ambitie. Je maakt kennis met de 6 elementen van
IMPACT, die je helpen aan het licht te brengen wat je al weet maar nog niet ziet en wat jij nodig hebt
om het verschil te maken. Een prikkelende, activerende training die op zichzelf te volgen is, en een
extra krachtige combinatie vormt met de training van 14 maart. Voor ondernemers die willen groeien
op alle fronten.
Datum: 11 april 2019
Door: Mevrouw J. (Jantine) van den Boom, Je Bruisende Zelf

3. Social Media Marketing I
Online marketing speelt een steeds grotere rol binnen de marketing strategie. Social media marketing
is één van de grootste en belangrijkste onderdelen van online marketing. Het is vooral meer dan
alleen maar berichten plaatsen op Facebook, Twitter en alle andere social media kanalen. Tijdens de
tweedelige social media marketing training bespreken we de aspecten waar je als organisatie rekening
mee moet houden om tot een social media plan te komen. Welke platformen zijn er en welke
doelgroepen zijn daarop terug te vinden. En wat is nu belangrijker, kwaliteit vs kwantiteit?
Datum: 9 mei 2019
Door: de heer M. (Mike) Nuijs, Social Media leren
4. Social Media Marketing II
Tijdens de tweede training laat Mike zien welke tools er zijn en wat doe je met de data die je
terugkrijgt van de diverse platformen, negeer je die, of doe je er iets mee? Veel vragen om rekening
mee te houden. Tijdens de 2 avonden gaat Mike jullie trainen om hier antwoorden op te vinden. Leer
snel hoe jij kan vissen in de online vijver!
Datum: 13 juni 2019
Door: de heer M. (Mike) Nuijs, Social Media leren

5. Inkomstenbelasting winst
Onderwerpen die aan bod komen zijn: ondernemer en onderneming, basisprincipes fiscale
winstberekening, vermogensetikettering, waardering activa en passiva, kapitaalstortingen en
onttrekkingen, beperkt aftrekbare kosten, niet aftrekbare kosten, vrijstellingen, willekeurige
afschrijving, investeringsaftrek, desinvesteringsbijtelling, fiscale reserves en de ondernemersaftrek en
de MKB winstvrijstelling.

Datum: 12 september 2019
Door: de heer T. (Ton) van de Sande RA, Accountants Office te Sint-Oedenrode

6. Omzetbelasting
Aan de hand van een stappenmodel wordt de verschuldigde omzetbelasting en de hoogte van de
voorbelasting vastgesteld. De deelnemer leert een denkwijze waarmee hij elk eenvoudig omzetbelasting
probleem kan oplossen. Tevens weet de deelnemer wanneer hij een specialist moet inschakelen.
Datum: 10 oktober 2019
Door: de heer T. (Ton) van de Sande RA, Accountants Office te Sint-Oedenrode
7. Vennootschapsbelasting
Tijdens deze avond worden de volgende onderwerpen van de vennootschapsbelasting behandeld:
Subjectieve en objectieve belastingplicht, renteaftrekbeperkingen, deelnemingsvrijstellingen, fiscale
eenheid en fusies. Verder komen afgewaardeerde vorderingen, de geruisloze terugkeer en het tarief aan
bod. De avond wordt afgesloten met een overzicht van de onderwerpen o.b.v. de aangifte
vennootschapsbelasting.
Datum: 14 november 2019
Door: de heer T. (Ton) van de Sande RA, Accountants Office te Sint-Oedenrode
8. Formeel recht en belastingcontrole
De AWR, AWB en de invorderingswet nemen een steeds belangrijke plaats in het belastingrecht in.
Artikelsgewijs worden de volgende onderwerpen behandeld: Aangifte en aanslagbelasting, naheffen en
navorderen, nieuw feit, beschikking, termijnen, bezwaar en beroep, belastingrente, informatieverplichting
en bestuurlijke boeten. Verder wordt aandacht besteed aan het onderwerp belastingcontrole:
controletechnieken van de belastingdienst en omkering van de bewijslast
Datum: 12 december 2019
Door: de heer T. (Ton) van de Sande RA, Accountants Office te Sint-Oedenrode

De inleiders
De inleiders zijn ervaren in het overbrengen van kennis. Zij kunnen bovendien de vertaalslag naar
uw praktijk maken. Wij garanderen de kwaliteit van de trainingen.
Locatie
De trainingen vinden plaats in onze vergaderzaal in het kantoorgebouw Toren 1 aan de Sluitappel
41 te Sint Oedenrode. Er zijn voldoende gratis parkeerplaatsen!
Verloop van de trainingen
Vanaf 18.30 is er ontvangst met koffie en thee. Elke training start om 19.00 uur en eindigt om
22.00 uur. U kunt vooraf een eigen casus over het onderwerp inbrengen. Een week voor aanvang
van de training kunt u de documentatie hiervan via uw eigen account van De Fiscale Kring
downloaden. Verder is er ruime gelegenheid voor uw vragen. Bij persoonlijke verhindering bij een
training kunt u een plaatsvervang(st)er laten deelnemen.
PE punten voor de NBA
Aan elke training worden 3 PE-punten toegekend.
Prijs
Als u intekent voor alle acht trainingen van De accountants Kring in het kalenderjaar 2019, dan
investeert u € 1.500,- exclusief BTW. Voor slechts € 187,50 exclusief BTW per training (3 PE
punten) bent u verzekerd van kwaliteit! Voor een losse training investeert u € 225,Een tweede deelnemer van dezelfde organisatie betaalt € 1.300,- exclusief BTW. U kunt ook voor
een kleiner aantal trainingen intekenen. U betaalt dan € 162,50 exclusief BTW per training. Na
ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een factuur voor deelname in 201 9.

Wijzigingen voorbehouden
De Accountants Kring behoudt zich het recht voor programma- en/of locatiewijzigingen aan te
brengen. De deelnemers worden voorafgaand aan de bijeenkomst over eventuele wijzigingen
geïnformeerd, voor zover deze tijdig bekend zijn bij De Accountants Kring.
Uw aanmelding
U kunt zich aanmelden met het bijgaande formulier.
Graag ontvangen wij deze aanmelding uiterlijk vrijdag 8 maart 2019, per e-mail via
Mieke@accountantsoffice.nl of per post naar Accountants Office, Sluitappel 41, 5491TS te SintOedenrode.
Mocht u vragen hebben, belt u dan gerust. We hopen u (weer) te mogen verwelkomen!
Met vriendelijke groeten,
De Accountants Kring
Mieke van de Moesdijk

Ton van de Sande RA

Project Assistente De Accountants Kring

Cursus manager De Accountants Kring

Tel: 0413-477881

Tel: 0413-477881

E-Mail: Mieke@accountantsoffice.nl

E-Mail: Ton@accountantsoffice.nl

AANMELDINGSFORMULIER DEELNEMER 1 – DAK TRAININGEN
Elke training start om 19.00 uur en eindigt om 22.00 uur.

•

Ik meld mij aan voor alle acht trainingen van De Accountants Kring in 2019.
o Alle trainingen 2019

•

Ik meld mij aan voor de volgende trainingen van De Accountants Kring in 2019*:
o Training 1 op 14 maart 2019
o Training 2 op 11 april 2019
o Training 3 op 9 mei 2019
o Training 4 op 13 juni 2019
o Training 5 op 12 september 2019
o Training 6 op 10 oktober 2019
o Training 7 op 14 november 2019
o Training 8 op 12 december 2019
*s.v.p. aankruisen

Plaats/ datum

: ………………………………………………………………………

Naam deelnemer 1

: ………………………………………………………………………

*Beroepstitels

: ……………………………………………………………………..

*Lid van beroepsorganisatie : ………………………………………………………………………
*NBA lidnummer

: ………………………………………………………………………

E-mailadres

: ………………………………………………………………………

Kantoornaam

: ………………………………………………………………………

Telefoonnummer

: ………………………………………………………………………

Handtekening

: ………………………………………………………………………

*Indien van toepassing

AANMELDINGSFORMULIER DEELNEMER 2 – DAK TRAININGEN
Elke training start om 19.00 uur en eindigt om 22.00 uur.

•

Ik meld mij aan voor alle acht trainingen van De Accountants Kring in 2019.
o Alle trainingen 2019

•

Ik meld mij aan voor de volgende trainingen van De Accountants Kring in 2019*:
o Training 1 op 14 maart 2019
o Training 2 op 11 april 2019
o Training 3 op 9 mei 2019
o Training 4 op 13 juni 2019
o Training 5 op 12 september 2019
o Training 6 op 10 oktober 2019
o Training 7 op 14 november 2019
o Training 8 op 12 december 2019
*s.v.p. aankruisen

Plaats/ datum

: ………………………………………………………………………

Naam deelnemer 2

: ………………………………………………………………………

*Beroepstitels

: ……………………………………………………………………..

*Lid van beroepsorganisatie : ………………………………………………………………………
*NBA lidnummer

: ………………………………………………………………………

E-mailadres

: ………………………………………………………………………

Kantoornaam

: ………………………………………………………………………

Telefoonnummer

: ………………………………………………………………………

Handtekening

: ………………………………………………………………………

*Indien van toepassing

