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Uw belangrijkste adviseur.
Sinds 2002 volwassen..
Uw onderneming
Ooit bent u gestart met uw onderneming.
Soms uit idealisme, soms vanwege dat geweldige idee, soms uit noodzaak etc. In de praktijk kan de start u zijn meegevallen, maar bij
de meeste gaat het ondernemerschap met
vallen en opstaan en een vrij groot deel van
de ondernemers die in dezelfde tijd zijn gestart zijn al gestopt of erger gefailleerd.
Ondernemen is natuurlijk wel een serieuze
zaak en gaat zeker niet altijd zonder problemen of zeker: het gaat nooit zonder problemen. We zitten nu in een crisis die maar niet
lijkt te willen eindigen. Een extra beroep op
uw ondernemerschap derhalve, want zelfs
als u in een goede economische hoek zit:
het heeft effect op ons allemaal en de externe factoren zijn nu wel heel groot. Iemand die het nu niet redt, kan niet direct
meer verweten worden dat zij/hij dit aan
zich zelf heeft te wijten. Het is natuurlijk
niet allemaal negatief, ook nu niet: ondernemen blijft uitdagend en fantastisch.

Uw belangrijkste adviseur.
Elke ondernemer heeft adviseurs. De eerste is
vaak de levenspartner. Niet zo verwonderlijk,
want die vertrouw je. Vertrouwen speelt een
belangrijke rol, vooral ook in het zakelijk leven. De eerste externe adviseur is vrijwel overal de accountant, boekhouder, belastingadviseur of hoe die vrouw of man zich ook maar
noemt. Een beetje gedwongen is dat wel want
vrijwel geen enkele ondernemer kan nog zijn
eigen aangifte voor de belastingen verzorgen
en ook ten aanzien van de jaarrekening zijn er
allemaal regels en externen als de bank eisen
dat er een verklaring komt
van een extern adviseur.
Onze beroepsgroep meent
nog wel eens
dat we dan
direct overal
verstand van
hebben. Uit
onderzoek
Privé en ondernemen
blijkt wel dat
Ondernemen is risico nemen. Het heeft in
u dat maar
Irma Alkema en Tiede Boersma
uw privé situatie een grote impact. Dat is
ten dele ook
uiteraard vooral in het begin van de ondernezo ziet. Belastingen en boekhouding oké,
ming zo, maar door de huidige situatie zien we
maar bij bedrijfsadviezen zijn we vaak niet de
nu weer problemen komen en dat is niet zo
enige adviseur.
vreemd. Kunt u en uw gezin overweg met de
Wij hebben ons gespecialiseerd in bepaalde
druk, zowel in tijd als in geld? Bent u wel besectoren (bouw, zorg, persoonlijke verzorging
reid nu de tijd en soms extra privé geld te inen transport) om met behulp van de extra devesteren en zodoende het (financiële) risico te
tailkennis u toch ook redelijk goede bedrijfslopen op mislukking? Hoe staat uw gezin teadviezen te kunnen geven, al benaderen we
genover de te investeren bloed, zweet en trahet natuurlijk altijd wat vanuit de situatie van
nen? Er moet nu wel hier en daar meer gede zuinige boekhouder, maar dat had u wel
daan worden om de resultaten positief te houverwacht van ons toch? We nemen daarbij
den of in ieder geval het verlies te minimalisemeestal geen blad voor de mond. Als het goed
ren. De meeste ondernemers gaat het echter
gaat is het goed, maar slecht moet niet zo blijnu ook nog goed. Ze hebben op tijd geanticiven, kortom we geven echte adviezen.!
peerd en blijkbaar ook juist.

In 2009 bestonden we 25 jaar, dus
toen al zeven jaar volwassen om het
eens anders te zeggen. In 1984 is op
een zolderkamer in Joure administratiekantoor T. Boersma ontstaan met snel
achter elkaar twee klanten, waarvan er
eentje nog steeds klant is (de andere is
gestopt). Gewoon bijverdienste om de
toch wel gewenste kennis van kleinere
computers (de PC was er nog niet) te
krijgen en te vergroten, zonder dat het
direct geld kostte (immers ondernemers kunnen hun directe kosten aftrekken) . Nog steeds heb ik zelf belangstelling voor computers en probeer nog
steeds ook het maximale uit die dingen
te halen en daarom doen we nog steeds
veel in eigen huis, maar –ik geef het toe
– met wisselend succes. Nadat ik verhuisde naar Sintjohannesga en de beslissing viel om full-time aan het werk
te gaan binnen de eigen onderneming
is het achteraf snel gegaan. Binnen een
paar jaar was de werkkamer van bijna
10 m2 te klein en werd een ander huis
gekocht in Rotsterhaule, waar bijna 50
m2 beschikbaar was en waar het intussen aanwezige personeel (al eentje)
ook een plek kon vinden. Twee jaar
later en een paar medewerkers meer
was de ruimte weer te klein. In 1998
zijn we toen verhuisd naar de huidige
locatie te Sint Nicolaasga (voormalige
landbouwschool) en kregen we de beschikking over 250 m2 met uitbreidingsmogelijkheid voor nog eens 200
m2. Irma Alkema werd in 2001 medeeigenaar en het verzekeringsdeel werd
verkocht . Op het kwaliteitsgebied
hebben we grote sprongen gemaakt.
Intussen zijn beide eigenaren gediplomeerde fiscaal adviseur (FA) en heeft
Irma het theoretische deel van AA Accountant afgesloten en is Tiede Boersma afgestudeerd als register belastingadviseur met de titel CB, maar ook
het personeel is continue bezig met
opleidingen en cursussen . Onze kwaliteit spreekt echter wellicht het meest
omdat we sinds medio 2009 actief
deelnemen aan Horizontaal Toezicht
(HT) .

Verder in dit nummer

Overstappen moeilijk?
Op onze internetsite www.boersmaadviseurs.nl
hebben we een gehele pagina gewijd aan waarom en hoe u zou kunnen overstappen naar ons. U
vindt die pagina ook door bovenstaande QR code
(dat vakje met die stipjes) met de smartphone of
tablet te volgen, maar uiteraard kunt u het ook
gewoon intikken met na onze naam nog extra

/overstappen.html in te tikken. Ach bellen
gaat nog sneller natuurlijk. Het is allemaal
minder spannend dan het lijkt. Het overstappen naar een andere telefoonprovider is ingewikkelder, al zijn we wel een beetje kieskeurig
in, met wie we samenwerken en ook bij ons:
het moet wel wat klikken...
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Wat doet Boersma?









Inrichten financiële administratie met uitleg eventueel;
Leveren en installeren administratiepakket SnelStart;
OnLine boekhouden met E-boekhouden (met scan);
Problemen oplossen bij administratieve problemen;
Uitvoeren en/of controleren boekhouding;
Samenstellen jaarrekening en evt. publicatiebalans;
Verzorgen/controleren alle fiscale aangiften zoals:
Inkomstenbelasting, loonheffingen, omzetbelasting,
Vennootschapsbelasting e.d. evt. met HT;
Opstellen tussentijdse cijfers inclusief begrotingen;






Verzorgen van de loonadministratie inclusief alles;
Bedrijfseconomische en fiscale adviezen zoals:
- maken ondernemersplan
- koop en verkoop ondernemingen/bedrijfsopvolging
- budgetcoaching zakelijk en privé
- financiële planning (estate planning)
- herstructureringsplannen
- bezwaar– en beroepszaken bij de overheid/fiscus
- onderzoek naar andere ondernemingen
- huwelijks- en bedrijfsscheidingen
En niet te vergeten: uw klankbord

Waarom Boersma?
Vrijwel elke ondernemer (> 95%) maakt gebruik van een accountants– of administratiekantoor voor met name de fiscale
aangiften en de meeste adviseurs verstaan hun vak goed. Toch
is uw keuze niet gemakkelijk. Er zijn er veel en eenmaal gevonden weet u niet echt of er sprake is van een goede, minder
goede of zelfs slechte adviseur, want u heeft geen vergelijkingsmateriaal. U zou zeker even op onze internetsite moeten
kijken, want we hebben een speciale pagina voor
starters met (en dat is wellicht belangrijker:) een
groot aantal verwijzingen naar andere, onafhankelijk van ons staande, websites die u ondermeer
ook in de keuze voor een adviseur kunnen helpen.

Daarnaast is er sinds kort nog een graadmeter, waar u wat aan
heeft en dat heet Horizontaal Toezicht. Op onze website
vindt u hier ook informatie over. Ons bedrijf was de eerste adviseur die er mee is gaan werken in Noord Nederland (medio
2009). Door ons ingezonden belastingaangiften onder Horizontaal Toezicht worden normaal door de Belastingdienst niet gecontroleerd. U weet snel waar u aan toe bent, krijgt achteraf,
alleen bij steekproef nog belastingcontrole
(denk eens aan APK) en weet daarmee ook dat
wij ons vak verstaan! De Belastingdienst stelt
uiteraard kwaliteitseisen en niet alleen aan ons,
maar ook aan de klant, dus u.

Hoewel we werken voor vrijwel alle bedrijven
(behalve horeca en de agrarische sector), hebben we extra kennis van de bouw-, persoonlijke
daar gaat het uiteindelijk om. Bedenk goed dat
verzorging en transportsector. De begeleiding
als iemand goedkoop is, dat ook kan betekenen
dat deze adviseur zich er gemakkelijk van afvan de kleinere transportondernemingen hebmaakt. U kan het toch niet echt controleren…
Kantoor: vml. landbouwschool ben we zelfs in een aparte divisie ondergeAndersom een dure adviseur is niet direct een
bracht: Eigen Rijders Centrum, (zie
garantie voor goed werk. Een kleine onderneming vraagt nu
www.erc.nl), maar zoals gezegd ook vele bouw- voeg-, metsel-,
eenmaal andere advisering dan grotere en deze dure adviseurs
tegelzet,- klus-, installatie-, schilders-, kappers-, alternatieve
zitten vaak bij grotere kantoren die ook grotere ondernemingen
genees- en andere verzorgende bedrijven, om een lijstje te noeadviseren. Het is wel van belang dat uw toekomstig adviseur is
men, zijn klant bij ons en dat kunnen dan ZZP’ers, freelancers,
aangesloten bij een branche organisatie. Wij zijn aangesloten
maar ook bedrijven met 45 man personeel zijn. Meer kennis
van een bepaalde branche zorgt er wel voor dat we minder
bij NOAB en RB. U kunt daar klagen en dat wordt dan onafhandomme vragen stellen en dat onze factuur wel eens lager kan
kelijk afgedaan. NOAB stelt evenals de beroepsorganisatie RB
uitvallen. Adviezen zijn dan ook beter.
eisen aan een lidmaatschap. Allereerst een basis opleiding,
We kunnen hier echter van alles schrijven: het moet wel klikken
maar daarnaast ook eisen voor permanente educatie (per jaar
tussen u en ons, maar dat komt u het snelst achter in een permeerdere keren op cursus), maar geven daarbij natuurlijk ook
gelegenheid tot informeel overleg met collegae.
soonlijk gesprek bij u of ons. Bel of mail ons.

Echte kwaliteit voor een redelijke prijs,

Onze nieuwsbrieven worden vanaf 1994 volledig in eigen beheer opgemaakt en gemaakt, maar we kunnen helaas niet in staan voor onvolkomenheden of onjuistheden en u
mag er geen rechten aan ontlenen.
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