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Karten op circuit
van Alain Prost
Twee pitspoezen bedienen de chronometers en de coureurs worden door hun fans
luidkeels aangemoedigd. Op 25 juni 2002 werd op de kartingbaan van "het Hulsbeek" in Oldenzaal beslist wie nu écht de snelste jongens van de CCT zijn. Ooit
behaalde de latere formule 1 coureur Alain Prost hier het wereldkampioenschap
karten. Diens record werd door de CCT´ers niet gebroken, al reed menigeen zich
het vuur uit de sloffen.
door Hans Lammerts van Bueren
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Snelheid en durf
De kleine karts ogen als speelgoedauto's, maar eenmaal op gang zijn het snelheidsduiveltjes die in de
scherpe bochten maar nauwelijks onder controle te
houden zijn. Inzicht en behendige stuurmanskunsten zijn vereist om niet van de baan te geraken.
Betonnen tegels naast het asfalt geven feilloos aan
waar veel coureurs meer ruimte nodig hadden dan
de standaard breedte van het circuit. Zwarte strepen, vaak in cirkels, verraden waar menig racer
spinde met zijn kart, of stomweg van de baan vloog
en in het gras belandde. Snelheid en durf alleen
waren niet voldoende voor de CCT amateur coureurs die zich op het kartcircuit waagden. Tactisch
inzicht was ook vereist om tot de snelste tijd te
komen. Verder waren de lichtgewicht CCT'ers in het
voordeel omdat een kart met een persoon van 55
kg nu eenmaal sneller accelereert dan een kart met
een zwaargewicht. Ambitieus is een eigenschap die
veel ondernemers eigen is en ambitieus was ook de
manier waarop menig CCT'er probeerde de snelste
tijd neer te zetten. "Speciaal voor deze gelegenheid
ben ik flink afgevallen", vertelde Albert Veld. Waarschijnlijk rekende hij al op een podiumplaats want
als enig CCT-lid had hij zich in een modieus en
representatief maatpak gestoken. Niet voor niets
want deze snelle ondernemer, die zijn sporen
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De CCT is gestoeld op
ethische beginselen in het
zakelijke verkeer. Zij beoogt
door zakelijke informatie het
niveau van haar leden op
peil te houden.

verdiende bij Spaarselect, veroverde de derde plaats.
Inventieve CCT'ers die zichzelf op de baan wat minder
kansen toedichtten werden er op betrapt dat zij de
dames die klokten verrassend vaak een drankje aanboden. Zelfs een briefje van 10,00 had één van de leden
er lachend voor over. Het mocht allemaal niet baten,
Gonnie Klein Rouweler en Paula Derkink bedienden de
stopwatches onverbiddelijk en rechtvaardig. De tweede
plaats op het erepodium werd met nipt verschil
opgeëist door Ronald Zwaga. Deze verkoopleider van
Zalpak Kartonnage komt binnen de CCT over als een
rustige en soms wat bedeesde man. Maar op het
Oldenzaalse circuit deed hij van zich spreken. Op één
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persoon na pakte hij alle aanwezige CCT'ers in. De eerste plaats, de palmares en de zoen van de rondemissen
gingen zonder discussie naar Rob Beijen. Deze man die
in het dagelijks leven gewend is om met metaal om te
gaan regeerde het circuit met ijzeren hand. Ook zijn letterlijk overgewicht op de naaste concurrenten bleek
hem totaal niet te deren. Hij leek over de baan te zweven en nam moeiteloos bijna elke bocht vol gas. Beijen
duldde dan ook geen enkele CCT'er in zijn buurt en met
ruim verschil werd de concurrentie op afstand gezet. Na
de inspannende races werd er op het Hulsbeek een goed
verzorgde barbecue geserveerd waarmee zowel coureurs als
toeschouwers weer volledig op krachten werden gebracht.

RTV Oost; van militaire zender
tot publieke omroep

Ooit telde de regionale radiozender
voor noord en oost Nederland niet
meer dan een handjevol medewerkers.
Tegenwoordig wordt RTV Oost geleid
door maar liefst vijf directeuren. Plaatsvervangend algemeen directeur Marcel
Oude Wesselink vertelt gekscherend
dat dit komt omdat hoofdredacteur
Henny Evers voor alles wat hij zelf niet
kan een mededirecteur benoemde. Feit
is dat de regionale zender voor radio
en televisie flink groeide en tegenwoordig een toonaangevend nieuwsmedium is voor het oosten van
Nederland.
door Hans Lammerts van Bueren

Geschiedenis
Na de tweede wereldoorlog ontstond
in 1945 uit de militaire zenders de
basis van de huidige regionale
omroep. Na diverse ontwikkelingen
werd onder de vlag van de NOS
(Nederlandse Omroep Stichting) de
RONO (Regionale Omroep Noord en
Oost Nederland) gevormd. In 1979
scheidden de omroepen in de drie
noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe zich af en gingen
Overijssel en Gelderland samen verder
onder de naam Radio Oost. In 1985
splitste Gelderland zich af en werd de
naam Radio Oost voorbehouden aan
de regionale omroep voor Overijssel.
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Vanaf 1987 werd Radio Oost zelfstandig
en begon de groei die zich in 1989 manifesteerde in uitbreiding van het aantal
uitzenduren van drie uur naar twaalf uur
radio per dag. In september 1992 ging
ook TV Oost van start waarmee het huidige RTV Oost een feit werd.
Regionaal actief
"Wat is de waarde van RTV Oost voor de
regio?" is één van de eerste vragen die
Marcel Oude Wesselink op zich afgevuurd krijgt. "Wij zijn een publieke
omroep en werken met publieke middelen. RTV Oost wil radio en televisie brengen die iets toevoegt aan wat de landelijke zenders brengen. In onze uitzendingen

Van de
bestuurs
tafel

proberen wij te beantwoorden wat er in
Overijssel bij de mensen leeft. Regionieuws is de basis van ons bestaan. Wij
pogen onderscheidend en informatief te
zijn en werken onafhankelijk. Het imago
waarnaar wij streven is; onafhankelijk,
betrouwbaar, eigentijds en Overijssels",
aldus Oude Wesselink. Met een radio
marktaandeel van ongeveer 20% is RTV
Oost marktleider in Overijssel, gevolgd
door radio 3 met een aandeel van
slechts 14%. Bij televisie liggen de verhouding behoorlijk anders. Het zenderaandeel ligt 's avonds tussen de 3-5%
en dat is te vergelijken met de "score"
van zenders als RTL5 en Net5. Al "zappend" komen niettemin heel wat kijkers
dagelijks bij de regionale zender terecht.
Per dag zo'n 25% en per maand komen
83% van de Overijsselse kijkers minimaal één keer bij TV Oost voorbij. "Hoe
worden luister- en kijkdichtheid gemeten?", wil een CCTer weten. "Voor radio
zijn er landelijk 2000 mensen die over
een periode van telkens twee maanden
geënquêteerd worden. Voor televisie zijn
er in Nederland 1300 meetkastjes waarvan er 80 in Overijssel staan", aldus
Oude Wesselink. "Het kan toch niet zo
zijn dat 80 gezinnen in de regio representatief worden geacht voor het kijkgedrag van een paar miljoen mensen!",
ageren meerdere CCTers vol ongeloof.
Volgens Oude Wesselink zijn statistisch
gezien de 80 meetpunten toch voldoende om een waarheidsgetrouw beeld te
krijgen van waar de totale Overijsselse
bevolking naar kijkt.

getimmerd met de verkoop van reclame
zendtijd. "Hoe zit dit?", wordt aan commercieel directeur Alex Oude Wesselink
gevraagd. "Als publieke omroep krijgen
wij een beperkt jaarbudget. Willen wij
uitzendingen van hogere kwaliteit bren
gen dan kost dit meer geld. Alle financiële zeilen moeten dus worden bijgezet
om extra inkomsten te verwerven. Landelijk is bepaald dat maximaal 6% van
de zendtijd als reclamezendtijd verkocht
mag worden. Prijzen voor reclame zijn
afhankelijk van de kijkdichtheid van dat
moment en gerelateerd aan het bereik in
de totale provincie. Op een totale jaarbegroting van 11,1 miljoen euro wordt 2,4
miljoen euro verworven uit reclame",
aldus Alex Oude Wesselink. Wat opviel
tijdens dit bezoek was het enorme
enthousiasme waarmee de CCT door de
RTV Oost beleidsmakers werd ontvangen. Ook opmerkelijk was de ongedwongen werksfeer en de zelfstandigheid die
iedere medewerker wordt gegund. De
conclusie van de CCTers die deze avond
meemaakten was dan ook eensluidend;
"bij RTV Oost werken gedreven mensen
die zich vol overgave op een waardevolle manier inzetten voor de regio; een
aanwinst voor oost Nederland".

Niet commercieel
Winst maken is geen doel voor RTV
Oost. Toch wordt er flink aan de weg

Ik realiseer me bij het schrijven van dit
stukje dat het een ingeslepen gewoonte is geworden, het schrijven onder de
titel "Van de bestuurstafel". Toen de
redactie mij er onlangs weer op attent
maakte dat er een stukje van het bestuur werd verwacht, kwam het niet in
mij op om de bal nu eens door te gaan
schuiven naar mijn medebestuursleden. Zoals Hans Lammerts van Bueren
suggereerde. Als vanzelf zette ik mij
achter mijn PC trouw als ik ben, om u
te gaan informeren over de laatste ontwikkelingen uit de bestuurskamer. Voor
de volgende bestuursvergadering laat
ik het toch op de agenda zetten, "tekst
aan leveren voor het Nieuwsbulletin".
Mijn medebestuursleden zijn gewaarschuwd. U ook. De volgende teksten
zullen ongetwijfeld gaan over de financiële situatie van de club (penningmeester), de enorme hoeveelheid werk
op het secretariaat en waarom het
Smoelenboek zo lang onderweg is
geweest (secretaris). Over de bijdrage
van de algemene bestuursleden blijft
het gissen. Dus laten we ons verrassen.
Op persoonlijke titel wil ik evenwel nog
wel reageren op de eerste column
sinds jaren. Reacties van medebestuursleden en leden die vonden dat dit
eigenlijk niet kon, heb ik direct van tafel
geveegd. Ik huldig het principe dat het
bestuur geen voorkennis hoeft te hebben en, of censurerend moet gaan
optreden ten aanzien van de teksten in
het Nieuwsbulletin en zeker niet met
betrekking tot de column. Los van het
feit dat ik mijzelf goed herkende in het
stukje van Bello, ben ik van mening dat
de redactiecommissie en de columnist
voldoende bekwaam zijn om te weten
wat wel en niet kan. Trouwens,…ik heb
thuis iemand die meeleeft met mijn
dagelijkse doen en laten en natuurlijk
had mijn vrouw het stukje al direct
gelezen nadat het Nieuwsbulletin bij
ons thuis op de mat was gevallen. Tijdens het lezen van het Nieuwsbulletin
voelde ik de priemende ogen van haar
in mijn rug en toen ik het blad terzijde
legde volgde de opmerking "volgens
mij stak je op die Jaarvergadering niet
goed in je vel". Excuses zoeken had
geen zin. De opmerking "zo herken ik je
weer" maalt nog regelmatig door mijn
hoofd.
Henk Grimberg,
voorzitter
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C.C.T.
Vereniging
of Stichting?
Bij de eerste jaarvergadering van de
CCT waaraan ik als nieuweling deel
mocht nemen, werd ik gelijk getuige
van een Babylonische spraak- en
begripsverwarring. Aan de orde was het
agendapunt betreffende de verlenging
van het voorzitterschap van Henk Grimberg. Hij deelde op een ietwat laconieke
manier mee dat hij bereid was het voorzitterschap te continueren en wilde
daarmee het agendapunt afsluiten. Dit
veroorzaakte enig tumult, met name
onder enkele oudere aanwezigen die
kennelijk al jaren deel uit maken van de
C.C.T. Men vond de gang van zaken
ondemocratisch. Een van hen heeft zich,
naar ik heb begrepen, inmiddels naar
aanleiding daarvan afgemeld. Tijdens de
discussie die daarop volgde bleek mij
dat de C.C.T. een stichting is en niet een
vereniging zoals ik had gedacht. Het
woord "club" in onze naam veronderstelt toch een vereniging. De gang van
zaken had mij ook enigszins verbaasd.
Aangezien er bij veel andere aanwezigen kennelijk ook enige verwarring
bestond over de bestuurdersbevoegdheden, leek het mij wel aardig in het kort
iets over de verschijnselen stichting en
vereniging te zeggen. Hoewel er enkele
overeenkomsten zijn, zijn echter de verschillen tussen beide structuurvormen
ingrijpender.
Door Ernest Groener; advocaat en lid
van de C.C.T.
Overeenkomsten en verschillen
Net als bijvoorbeeld de naamloze - en
de besloten vennootschap is zowel de
stichting als de vereniging (mits opgericht bij notariële akte) een rechtspersoon. Ik neem aan dat ik geen nieuws
vertel met de mededeling dat een
rechtspersoon net als een natuurlijk persoon rechten en plichten kan
hebben, zoals het sluiten van overeenkomsten, het in eigendom hebben van een onroerende zaak etc.
Een ander punt van overeenkomst
is dat zowel de stichting als de vereniging een ideëel doel heeft. Ze
mogen beide in beginsel niet
bestemd zijn om winst te maken.
Het Burgerlijk Wetboek geeft de
volgende definities.

pen rechtspersoon welke geen leden
kent en beoogt met behulp van een
daartoe bestemd vermogen een in de
statuten vermeld doel te verwezenlijken.
Lid 3: het doel van de stichting mag niet
inhouden het doen van uitkeringen aan
de oprichters of aan hen die deel uitmaken van haar organen, noch ook aan
anderen, tenzij, wat deze laatste betreft,
de uitkeringen een ideële of sociale
strekking hebben.
Artikel 1: 26 BW
Lid 1: de vereniging is een rechtspersoon met leden die is gericht op een
bepaald doel, anders dan een dat is
omschreven in artikel 1:53 lid 1 of 2
(betreffende de coöperatieve vereniging)
Lid 3: een vereniging mag geen winst
onder de leden verdelen.
Conclusies
In het kort komt het er dus op neer dat
een stichting een afgezonderd vermogen is ten behoeve van een bepaald
ideëel doel, terwijl een vereniging een
verzameling van leden is met als doel
de behartiging van de niet materiële
belangen van de leden. Als materiële
belangen van de leden moeten worden
behartigd dan komt de coöperatieve
vereniging aan de orde.
Het vermogen van een stichting kan in
een keer worden gestort en verder
beheerd, dan wel periodiek door donateurs bij elkaar worden gebracht. Wij
zijn dus als deelnemers van CCT donateurs van de stichting.

Het hierboven aangegeven onderscheid
tussen beide rechtspersonen maakt
gelijk ook de bevoegdheden duidelijk.
Bij de stichting bepaald het bestuur hoe
het vermogen wordt beheerd en wie er
bijvoorbeeld in het bestuur zitting
neemt. De regels daarvoor liggen vast
gelegd in de statuten van de stichting.
Ook heeft het openbaar ministerie de
bevoegdheid om het bestuur te controleren. Bij de vereniging daarentegen is
het de algemene ledenvergadering die
bepaalt wat er gebeurt, met de statuten
weer als richtlijn. De leden beslissen via
de algemene ledenvergadering derhalve
ook wie zitting neemt in het bestuur.
Als dus de voorzitter van een stichting
aan de donateurs meedeelt dat hij
bereid is om een volgende periode de
voorzittershamer te hanteren, dan past
de donateurs slechts bijval. Wij moeten
blij zijn dat iemand de kar wil trekken.
Opmerkingen, al zou de voorzitter aldus
ondemocratisch handelen, zijn dan ook
per definitie onzinnig. De voorzitter
doet immers wat hij moet doen. Als je
als donateur meer inspraak wilt in de
gang van zaken moet je gaan praten
over de wijziging van de structuur. Je
kunt geen stichting in het leven roepen
en verwachten dat je als donateur een
zelfde positie hebt als een lid in een
vereniging.
Het is mij niet duidelijk geworden waarom ooit is gekozen voor de rechtsvorm
van een stichting. Ook enkele oudere
deelnemers van de CCT aan wie ik dit
gevraagd heb, konden daarop geen antwoord geven. Fiscaal zijn er uiteraard
verschillen, doch ik neem niet aan dat
deze een rol bij de keuze indertijd hebben gespeeld. Ik zou zeggen dat de
C.C.T. alles in zich heeft om een vereniging te zijn. Het gaat er ons immers om
dat ondernemers bij elkaar komen om
op informele en persoonlijke wijze hun
ervaringen uit te wisselen om daar hun
voordeel mee te doen.
Zolang echter de stichtingsvorm
bestaat, kun je een voorzitter die meedeelt zijn voorzitterschap te verlengen,
niet van ondemocratisch handelen
betichten. Democratie veronderstelt
immers dat de belangrijkste bevoegdheden bij de burgers liggen, of zoals in dit
geval, bij de leden van
een vereniging.

Artikel 1:285 BW
Lid 1: een stichting is een door een
rechtshandeling in het even geroe-
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Een maat voor
iedereen?
Ergonomie is het werk en de werkomgeving aanpassen aan de mogelijkheden
en beperkingen van de mens. Bij beeldschermwerk hebben we het dan over het
ontwerp en plaatsing van het toetsenbord, de muis, de monitor, de stoel ga
zo maar door. Het lijkt simpel, maar de
praktijk laat zien dat in kantoren nog het
nodige te verbeteren valt. Denk aan
slecht ontworpen en/of opgestelde middelen, zoals een te kleine muis, een te
brede stoel of een te hoog geplaatst
beeldscherm door een verkeerde zwenkarm. Allemaal situaties die de kans op
klachten verhogen.
Let daarom voordat u meubilair, apparatuur en andere middelen aanschaft op
de ergonomische kwaliteiten. Juist
omdat het aanbod steeds groter wordt,
is het belangrijk hierbij systematisch te
werk te gaan. Stel eerst een lijstje met
eisen op waar bijvoorbeeld een nieuwe
stoel of muis aan moet voldoen. Laat u
hierbij desgewenst adviseren door een
vakkundige. Bekijk aan de hand hiervan
een aantal producten. Kies vervolgens
twee of drie exemplaren die aan uw
eisen voldoen. Probeer die uit en laat u
goed voorlichten hoe u ze moet gebruiken. Test stoelen en bureaus het liefst
wat langer uit. Bijvoorbeeld door middel
van een proefplaatsing. Let hierbij op
functionaliteit, maar ook op comfort.
Kies het middel dat het beste bij u en uw
werksituatie past. Het is net als bij het
kopen van schoenen: ze moeten u passen en niemand anders.
Ergonomie in uitvoering:
'Eén maat voor iedereen' lijkt zo efficiënt
en gemakkelijk, maar heeft grote nadelen. De gemiddelde mens bestaat namelijk alléén op papier. Iedereen is verschillend. Qua lengte, breedte, gewicht etc.
Dat betekent dat die ene maat voor de
meeste gebruikers niet voldoet. Met alle

gevolgen van dien.
Een belangrijk ergonomisch principe is
dat middelen en taken zodanig zijn ontworpen dat ze geschikt zijn voor alle
gebruikers. In de praktijk lukt dit niet
altijd of is het te kostbaar. Over het algemeen wordt rekening gehouden met
95% van de gebruikers. Voor 5% van de
gebruikers (denk aan kleine of zeer grote
mensen en bv. linkshandigen) is het ontwerp niet optimaal. Voor hen moeten
individuele oplossingen worden gezocht.
De verschillende onderdelen van een
werkplek dienen in te orde zijn, maar
ook een goede opstelling is belangrijk.
Zo vormen bij beeldschermwerk stoel,
tafel, toetsenbord, muis en beeldscherm
één geheel. Bij het ontwerp en keuze
van middelen moet daar rekening mee
worden gehouden.
Hoe ergonomisch is uw werkplek?
Beantwoord de volgende vragen:
1. Is uw stoel in hoogte instelbaar en
heeft het een goede rugsteun? Zijn de
armsteunen in hoogte en breedte
instelbaar? Rollen de wieltjes soepel?
Is het een comfortabele stoel?
2. Kunt u de hoogte van tafel en stoel zo
instellen dat u kunt zitten met de voeten plat op de vloer? Zo nee, gebruikt
u dan een (verstelbare) voetensteun?
Staat het toetsenbord op een zodanige
hoogte zodat u met uw boven- en
onderarmen in een min of meer rechte
hoek kan werken? Heeft u voldoende
ruimte op én onder uw werkblad?
3. Is het toetsenbord niet te dik? Is het
verplaatsbaar? Is er, naast het toetsenbord, voldoende ruimte voor die muis
of wordt u 'gedwongen' om buiten uw
lichaam te werken doordat er aan het
toetsenbord een numeriek deel zit, dat
u zelden of nooit gebruikt? Past uw
muis bij uw handgrootte? Hoe is het
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bedieningsgemak van toetsenbord en
muis?
4. Is het beeldscherm kantelbaar en in
hoogte instelbaar? Zit u niet te dichtbij
uw scherm? Staat het beeldscherm
haaks op het raam? Heeft u last van
spiegelingen?
5. Staat het beeldscherm recht voor u
opgesteld, zodat u symmetrisch kunt
werken?
6. Liggen de documenten waar u vanaf
moet werken naast of voor u. Gebruik
een documenthouder tussen uw beeldscherm en toetsenbord (dus voor u)
als u veel vanaf documenten werkt.
Werkt u regelmatig thuis? Bekijk dan ook
eens uw werkplek thuis.

Huwelijk CCT lid
Peter Oosterhuis en
Jolanda Lütke Farwich
14 september 2002.

0mzetbelasting
op autokosten
vergoeding
Als werknemers met hun eigen auto
zakelijke kilometers rijden en hiervoor
een vergoeding ontvangen ( maximaal
euro 0,28 per kilometer ) kan de werkgever 12% van deze vergoeding als voorbelasting omzetbelasting in aftrek
nemen. Een soortgelijke vergoeding
geldt ook voor aan werknemers verstrekte vergoedingen voor reis- en verblijfkosten.
Deze aftrekmogelijkheid is per 1 oktober
2002 verdwenen. Het Europese Hof van
Justitie heeft reeds in november 2001
beslist dat de aftrekregeling over de kilometervergoeding in strijd is met de
Europese BTW-regeling. Dit betekent dat
de Nederlandse wetgever deze regeling
helaas moet schrappen.
Bij Besluit is nu bepaald dat met ingang
van 1 oktober 2002 de wettelijke bepalingen die de BTW-aftrek op zowel kilometervergoedingen als vergoedingen voor
reis- en verblijfkosten regelen, komen te
vervallen.

DGA-er en BTW
Door een uitspraak van de rechter is er
nogal war onrust ontstaan over het BTW
-ondernemerschap van de directeur-aandeelhouder ( DGA-er ) van een B.V.
Op 26 april 2002 heeft de Hoge Raad een
arrest gewezen dat gevolgen heeft voor
de DGA-er in een B.V.
Volgens de Hoge Raad is een DGA-er
iemand die meer dan de helft van de
aandelen van de B.V. bezit en werkzaamheden voor zijn B.V. verricht en hiervoor een vergoeding ontvangt.
Dit betekent dat die DGA-er voor zijn
werkzaamheden voor de B.V. per 1
april 2002 voor de BTW ondernemer
is. Dit heeft tot gevolg dat de DGA-er
over zijn/haar brutosalaris en kostenvergoedingen 19% omzetbelasting
verschuldigd is. Hiervoor dient hij/zij
een BTW-factuur te sturen aan
zijn/haar eigen B.V. Daarnaast dient te
worden voldaan aan een aantal administratieve verplichtingen, zoals de
aanvraag van een BTW-nummer en
het doen van periodieke aangiften
BTW.
De DGA-er kan ingeval hij/zij als
BTW-ondernemer geregistreerd staat:

- de hem/haar als ondernemer in rekening gebrachte BTW aftrekken;
- gebruik maken van de kleine ondernemersregeling.
Als een DGA-er in privé nauwelijks kosten maakt voor zijn werkzaamheden en
dus nauwelijks BTW in rekening
gebracht krijgt, leidt dit tot administratieve rompslomp. Een mogelijkheid om dit
te voorkomen is " fiscale eenheid ".

Fiscale eenheid voor de omzetbelasting
Ondernemers die met andere ondernemers in financieel, economisch en organisatorisch opzicht een eenheid vormen,
kunnen voor de heffing van BTW worden aangemerkt als een fiscale eenheid.
De fiscale eenheid als geheel is dan de
ondernemer voor de BTW.
Prestaties die onderdelen van een fiscale
eenheid aan elkaar verrichten zijn voor
de heffing van BTW interne prestaties en
blijven daarom bij de heffing van BTW
buiten beschouwing.
De DGA-ondernemer kan dus met zijn
B.V. een fiscale eenheid vormen. Hij/zij is
terzake van de door hem voor zijn B.V.
verrichte werkzaamheden geen BTW
verschuldigd en hoeft geen factuur uit te
schrijven. Het nadeel is dat de DGA-er
in privé hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de BTW-schulden van
de onderneming en omgekeerd.
Kiest men voor de fiscale eenheid dan
dient men dit voor 1 januari 2003 te
doen om de fiscale eenheid met terugwerkende kracht tot 26 april 2002 geregeld te krijgen.

Henk Suelmann
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Smoelen
boek
Sedert een aantal jaren beschikt de
Commerciële Club over een heus
smoelenboek, een boek waarin de
smoelen van leden of beter gezegd de
deelnemers wordt gepresenteerd. In
plat Nederlands betekent smoel, bek,
porum, ponum. In beschaafd Nederlands gezicht, een leuk smoeltje
etc.Welke betekenis u er ook aan geeft,
de smoel wordt er niet fraaier door en
een ieder denkt er het zijne maar van.
Sommige deelnemers zijn echt fotogeniek. Uw columnist is dat niet. Deze
eigenschap is hem niet gegeven. Bij de
CCT was onze grote vriend Otto een
groot voorstander van het smoelenboek. Binnenkort zal de zoveelste editie weer verschijnen, aangepast aan
het huidige ledental. Het smoelenboek
is een momentopname en nooit helemaal up to date. Dat ligt niet aan de
drukker. Dat ligt aan de leden zelf.
Ondanks vele rappels reageert niet
iedereen. Een zekere schroom om zich
zelf te vertonen in een officiële uitgave, of het niet beschikken over een
recente of wat jeugdiger pasfoto zou
de reden kunnen zijn, of is het misschien een voorbode van iets anders.
De club heeft op dit moment behoefte
in rustig vaarwater te geraken. Na de
vakantie periode waarin een ieder
heeft kunnen bijtanken moet dit ook
niet zo moeilijk zijn. Bestuurders van
een vereniging of een stichting zijn
dun gezaaid en leden scoren niet, al
denken ze dat misschien, dat het niet
reageren op het verzoek hun foto in te
zenden, voor hun niet belangrijk is. Of
staat misschien hun "smoel" niet in de
juiste richting, of denken ze misschien
dat hun "smoel" niet bijdraagt tot het
algemeen scheppend vernuft waartoe
het is bedoeld. Wat het ook moge zijn,
het smoelenboek is er ter leerlinge en
de vermaak, vooral nieuwe leden
weten niet direct welke naam bij welke
persoon hoort en hierbij kan een
smoelenboek goede diensten bewijzen. Bovendien wordt vermelding
gegeven van het beroep of ambacht
dat wordt uitgeoefend, hetgeen anderen de gelegenheid geeft juist een
eventuele zakelijke opdracht of informatie te plaatsen. Wat dat betreft doen
ze zich zelf te kort. Anonimiteit betekent in dit geval je kop in het zand
steken.Met struisvogelpolitiek is de
club echter niet gebaat, het betreffende lid al even min en de drukker die
de zaak wil afronden al helemaal niet.
Waarvan acte!
Bello

Dennenbosweg 29, 7556 CB Hengelo, (074) 255 24 24

Dr. Coppesstraat 1, 7523 EJ Enschede, (053) 435 28 89

Steijnstraat 22a, 7551 GL Hengelo, (074) 242 31 39

Postbus 1360, 7500 BR Enschede, (053) 434 02 05

Postbus 73, 7260 AB Ruurlo, (0573) 45 45 48

Bornsestraat 66, 7556 BH Hengelo, (074) 250 55 55

Postbus 76, 7500 AB Enschede, (053) 433 54 66

Esrein 42, 7553 CZ Hengelo, (074) 291 95 34

Almelo

Hengelo (O)

Enschede

Vestigingen in: Almelo / Enschede / Hengelo

Hazenweg 40, 7556 BM Hengelo, (074) 255 25 20

Bornsestraat 28, 7556 BG Hengelo, (074) 250 67 21
Haaksbergerstr. 330, 7513 EH Enschede, (074) 277 70 15

Weijinksweg 39A, 7558 PL Hengelo, (074) 278 07 60

PAV DRUKWERK
SPECTRUM PRINTS HENGELO

Oude Postweg 22-26 - 7557 DE Hengelo - (074) 243 56 00

Torenlaan 14 - 7559 PJ Hengelo - (074) 277 78 79

Oude Postweg 28 - 7557 DE Hengelo - (074) 291 88 18

MULTI SERVICE BEDRIJFSDIENSTEN

R AY O N K A N T O O R H E N G E L O - O V.

Bornsestraat 24 - 7556 Hengelo - (074) 242 57 69/ 242 11 82

De Helle 6 - 7491 KW Delden - (074) 376 63 69

Demmersweg 22 - 7556 BN Hengelo - (074) 256 11 50

Lindenweg 41 - 7556 HH Hengelo - (074) 291 09 64

Grotestraat 38a, 7622 GL Borne - (074) 250 60 48

Postbus 519 - 8000 AM Zwolle - (038) 852 49 22
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Mobiel (06) 558 60 534 - E-mail mkb.hengelo@ingbank.nl

Ook uw bedrijfslogo
en gegevens op deze
pagina plaatsen
voor een kleine prijs?
Neemt u dan svp even
contact met het
secretariaat.
074 2910964

