MARJON WERKT SAMEN MET NATUURLIJK BALANS
DE UITDAGING
Mijn uitdaging was om bij te zijn met mijn administratie en bij te blijven. Totdat ik contact opnam
met Willemijn, liep ik 2 jaar achter met het indienen van mijn gegevens bij het eerdere
accountantskantoor. Tegen de tijd dat de deadline van de Belastingdienst in zicht kwam, móest ik
er wel voor gaan zitten. Tot die tijd was er altijd sprake van een sluimerende stress omdat ik in
mijn achterhoofd wel wist dat ik er beter bijtijds aan kon beginnen. Tussentijds begon ik wel met
het verzamelen van bonnetjes en facturen en het uitsorteren maar dan bleef het weer liggen.
Als ik het weer oppakte, kon ik weer van voren beginnen. Verschrikkelijk. Stapels. Zelfs met
factureren liep ik vaak achter. Doordat ik er altijd mee achter liep, had ik ook geen idee wat ik
verdiende met mijn business. Het enige voordeel was dat de later ingediende BTW suppletie
altijd een aardige meevaller was. Tsja…

DE OPLOSSING
Willemijn is er samen met mij voor gaan zitten. In alle rust hebben we daar de tijd voor
genomen. Ze heeft op mijn kantoor gekeken hoe ik gewend was te werken. Vervolgens heeft ze
mij duidelijk weten te maken, dat het werken met een boekhoudprogramma voor mij de beste
oplossing zou zijn om het bij te houden. Op een eenvoudige manier. Ze heeft mij wegwijs
gemaakt in het programma en mij er stap voor stap doorheen geloodst. Waardoor de stapels in
mijn hoofd al overzichtelijker werden. Wat bijzonder is, is dat ze zichzelf daarmee deels
overbodig maakt want het invoeren van bonnetjes en facturen en de BTW aangifte doen we zelf.
Zo hebben we de achterliggende jaren aangepakt. Tegelijkertijd ben ik begonnen met het
bijhouden van het lopende jaar. Dat ging nog niet meteen gesmeerd maar het begin was
gemaakt en gaf mij al veel voldoening.

DE RESULTATEN
Nu is het zo dat we helemaal BIJ zijn. We hebben 3 jaar achterstand weggewerkt. Dat geeft zo’n
ontzettende opluchting. Mijn man helpt me met het invoeren in e-boekhouden, hij dringt er
iedere maand op aan dat ik hem de papieren aanlever. Maar goed ook want ik schuif het nog
steeds graag voor me uit. We hebben nu zicht op inkomsten en uitgaven. En daarmee ook op
onze privé financiële situatie, ook heel fijn. Als ik een vraag heb, dan antwoordt Willemijn snel,
ze geeft advies als we daarom vragen. Meestal overleg ik ieder kwartaal even voordat ik de BTW
aangifte doe. Willemijn ziet met haar accountantsoog meteen waar nog iets gecorrigeerd moet
worden. En voor de jaarrekening hebben we een gesprek en geeft ze uitleg. Ik beveel haar graag
van harte aan. Zó fijn!

