ondernemende activiteiten

Informatieavond voor
administratieen accountantskantoren
De duurzaamheid van onze fiscale
regels is zeer beperkt en daarom is
een actuele kennis van zaken een
must voor iedere adviseur in het
MKB. Koeleman accountants en
belastingadviseurs te Voorhout biedt
een gratis platform voor collega administratie- en accountantskantoren
om op informele wijze hun fiscale
kennis up to date te houden én om
met collega’s praktijkgevallen te
bespreken. Eén keer per kwartaal
organiseert Koeleman daarom een
fiscale informatie avond. Naast
de laatste jurisprudentie belichten
de fiscalisten en accountants van
Koeleman een specifiek onderwerp zoals bijvoorbeeld de fiscale
faciliteiten voor duurzaam ondernemen. Diverse beroepsorganisaties
kennen ook PE punten toe aan deze
avonden.
Meldt u aan via:
www.accountantskoeleman.nl
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Duurzame 64ste
bloemencorso

FOTO: Sven van der Vlugt

Het 64ste Bloemencorso van de Bollenstreek rijdt op zaterdag 16 april van
Noordwijk zijn 40 km lange route naar
Haarlem. Vrijdagavond 15 april rijdt het
corso ook feestelijk verlicht door Noordwijkerhout. De bonte stoet vertrekt om
9.30 uur vanaf de boulevard in Noordwijk
naar Haarlem, waar het ongeveer 21.00
uur prachtig verlicht de Haarlemse binnenstad zal binnenrijden. Hier zijn de
praalwagens nog tot zondag 17 april tot
17.00 uur te bezichtigen. Evenals vorig
jaar zal het corso ook langs Keukenhof

rijden. Daar zal het in de namiddag de
inmiddels fameuze Keukenhof Corso
Boulevard passeren.
Ook dit jaar rijdt Essent met twee auto’s
met duurzame brandstof mee. Een 100%
elektrische auto en een auto die op biogas
van groente-, fruit- en tuinafval rijdt. Bollenstreek Intobusiness zal in het volgende
nummer uitgebreid aandacht besteden aan
dit fantastische event. Zelf meerijden met
het corso? Mail naar db@meerbusiness.nl
voor meer informatie.

Marcel & Luuk
Mijn naam is Marcel Westervoorde. Ik ga de strip verzorgen die vanaf
heden in Bollenstreek Intobusiness zal verschijnen. De strip heet Luctor
(et emergo?) en gaat over de creatieve ondernemer Luuk Toor die
worstelt met dingen waar ondernemers zoal mee worstelen.
Kort iets over mezelf: Luctor is losjes gebaseerd op mijn eigen werk- en gezinssituatie. Mijn drie
mooie vrouwen (twee jonge dochters van 6 en 11 en m’n beste helft) en m’n kat zullen af en toe
figureren in de strip en Luuk is tekenaar, net als ik.
Ik werk ruim 25 jaar als zelfstandig illustrator, cartoonist en af en toe ook vormgever. Mijn opdrachten
komen van een leuke mix van klanten: van overheid, uitgeverijen, adviesbureaus, accountantskantoren,
kranten, theater en studio’s tot kleine ondernemers en het groot winkelbedrijf. De producten
lopen uiteen van illustraties, strips, posters, cartoons, opleidingsmateriaal
en karikaturen tot volledige boeken. Voorheen werkte ik uitsluitend
vanuit Kre-add, mijn studio. Maar begin 2009 heb ik, samen met
een aantal anderen, Beeldstormers opgericht. Dit is een collectief
van creatievelingen, met name op het gebied van illustraties,
cartoons en vormgeving, maar ook webdesign, fotografie, enz.
Mijn opleidingen liggen verrassend ver af van mijn voornaamste
broodwinning, het tekenen: HEAO Commerciële Economie, een
opleiding tot Rijksaccountant (NIVRA, controletechniek, fiscaal recht)
en EDP-audit (een automatiserings-gerelateerde opleiding). Toch hebben
deze studies, en mijn werkervaring daarin, mij altijd goed geholpen bij
het creatieve werk. Omdat ik niet alleen achter de tekentafel heb gezeten
maar het bedrijfsleven van veel kanten ken, spreek ik wat makkelijker
de taal van mijn commerciële opdrachtgevers, ben vaak redelijk bekend
met hun situatie en speel zo een stuk eenvoudiger in op hun wensen.
Tot slot, voor zover de tijd het toelaat, houd ik mij graag bezig met het
maken van vrije kunst, met name portret en model. Ik nodig u graag uit
eens een kijkje te nemen op de sites van Kre-add en Beeldstormers (beide .nl).
Genoeg over mij. Op naar Luuk Toor, een veel geiniger vent.
Ik hoop dat Luuk Toor een mooi en lang leven tegemoet gaat en dat zijn
worstelingen af en toe een glimlach bij u tevoorschijn mogen toveren.
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