Rosmalen, 8 december 2021

MEDEDELINGEN

Per 1 januari 2022 zal ons team versterkt gaan worden met een derde vennoot. Sommigen van u
kennen hem al wat langer doordat Frank al een paar jaar zijn werkzaamheden onder de naam Goertz
Belastingadvies vanuit onze locatie aan de Jagersbosstraat verricht. Frank Goertz zal als
eigenaar/vennoot toetreden tot Seveba Belastingadvies B.V.. Hierdoor is de continuïteit voor de
komende jaren gewaarborgd. Frank is een erkend Register Belastingadviseur en evenals Twan
aangesloten bij het RB.
Frank is een oude bekende van Johan en Twan, omdat hij ook zijn roots heeft bij ZR
Belastingadviseurs. Evenals Twan heeft Frank een achtergrond als adviseur voor de medische
beroepen, maar is inmiddels een allround adviseur geworden en adviseert nu ook onze klanten uit
andere bedrijfstakken, zoals bouw, binnenscheepvaart, kappers en vrije beroepen. Doordat Frank
ons team gaat versterken is er de mogelijkheid voor alle vennoten binnen ons team om een dagje
minder te gaan werken en zodoende fitter te zijn op de overige 4 werkdagen en is er de hoop dat wij
het in jaren langer gaan volhouden en niet met gedwongen vervroegd pensioen moeten.
Door deze wijziging zullen wij zoveel als mogelijk is het onderhanden werk vóór 31 december 2021
uit factureren om zodoende per 1 januari 2022 met een schone lei te kunnen beginnen.

Ons team zal dus per 1 januari 2022 bestaan uit:
Twan Salimans (vennoot), afwezig op de vrijdag
Johan van Esch (vennoot), afwezig op dinsdag- en vrijdagmiddag
Frank Goertz (vennoot), afwezig op woensdag
Nienke Beer (administratie en loonadministratie), afwezig op maandag en donderdag
Rana Passon (administratie en loonadministratie) afwezig op dinsdag en woensdag

Wanneer er zaken voorbijkomen die wat om meer uitdieping vragen sparren wij met onze oud
collega van ZR, de heer John van den Oord (fiscaal jurist), bij sommige van u welbekend.
Voor onze loonklanten zal er nog een wijziging plaatsvinden. Per 1 januari stapt Loonservice over op
andere salaris software. Dit nieuwe pakket biedt meer mogelijkheden voor onze klanten, behalve het
alleen inzien van de documenten. U zal in de loop van december 21, januari 22, een e-mail
ontvangen met meer uitleg hierover en een uitnodiging om uw portaal actief te maken.

Rest ons u fijne feestdagen en een voorspoedig 2022 toe te wensen. Wij doen dit zoals gewoonlijk
digitaal waardoor wat bespaard wordt aan postzegels aan de Voedselbank gedoneerd zal worden.

Team Seveba

