
 
 
 

 

 
 
 
 
Jaargang  15                               Uitgave  1                     maart 2013 
 
In dit nummer informatie over: 
 

• Aanstelling accountmanager  
• Bijeenkomst fiscale regelgeving     

• Bestuurssamenstelling  e-mail : post@stk-drenthe.nl 
      internet:  www.stk-drenthe.nl 
      telefoon:   0593-540093 

 
 
Vanwege de onderwerpen hebben wij ervoor gekozen deze nieuwsbrief alleen aan de 
verenigingen en organisaties te zenden. Sportleiders kunnen de informatie uiteraard 
nalezen via onze website. 
 
Aanstelling accountmanager 

 
STK Drenthe heeft op 1 maart j.l. 
Paul van Dijk aangesteld voor 10 uur 
per week als accountmanager. 
Wij zijn ervan overtuigd dat veel 
sportverenigingen in Drenthe nog te 
veel risico lopen bij ziekte en dat de 
continuïteit van het doen van  salaris-
administratie bij veel verenigingen te 
wensen over laat. Daarom hebben wij 
gemeend er goed aan te doen Paul 
van Dijk aan te stellen om STK 
Drenthe nog duidelijker op de kaart 
te zetten.  
 
Uiteraard blijft ook nog steeds de 
bonusregeling van toepassing welke 
inhoudt dat als u een nieuwe 
vereniging aanlevert (die gebruik gaat 
maken van onze diensten) dat u 
hiervoor een bonus van € 100,--  
ontvangt. 
 

 
Bijeenkomst 3 april over 
fiscale regelgeving 

 
Hierbij willen wij u attenderen op de 
bijeenkomst op 3 april a.s. in Beilen 
die gezamenlijk met Sport Drenthe en 
de belastingdienst georganiseerd 
wordt en waarbij onderwerpen m.b.t. 
de loonheffing (dienstbetrekking, 

vrijwilligersvergoeding, vergoedingen 
en verstrekkingen) en de 
omzetbelasting (ondernemerschap, 
prestaties, voorbelasting en 
fondswerving) aan de orde komen. 
Voor meer informatie zie de 
uitnodiging op onze website of op 
www.sportdrenthe.nl. 
U kunt zich tot 30 maart hiervoor 
aanmelden. 
 

 
   

Bestuurssamenstelling 

 
Wij constateren regelmatig dat wij 
niet over de juiste bestuurs-
samenstelling van verenigingen 
beschikken. 
 
Wilt u bij wijzigingen dit aan ons 
doorgeven. 
 
U kunt hiervoor gebruik maken van 
het formulier “Verenigingsgegevens” 
wat u op onze website onder het 
kopje “formulieren” kunt vinden. 
 
Bij twijfel of wij wel over de juiste 
gegevens beschikken, vragen wij u 
het formulier in te vullen en aan ons 
te zenden. 
 

 

INFORMATIEBLAD 


