
 

 

 

Vanuit Alfa Accountants en Adviseurs kun je verschillende sprekers benaderen voor een interessante avond. 

Hieronder de personen die een avond vullend programma kunnen verzorgen. De keuze is aan jullie, waarbij de 

spreker kunt kiezen of je kiest een thema waarbij wij samen de best passende spreker zoeken.  

 

 

Rick Hoksbergen, 06-51208936, Relatiemanager en Bedrijfskundige.  

Een enthousiaste spreker die graag de discussie aangaat. Rick is als economisch adviseur 

betrokken bij bedrijfsoverdrachten en aangesloten bij de EDF (European Dairy Farmers).  

Daarnaast adviseert hij over investeringsplannen en strategische keuzes.  

 

Jelmer Sietzema, 06-53112342, Bedrijfskundig adviseur.  

Een enthousiaste spreker die als geen ander de link weet te leggen van de dagelijkse 

bedrijfsvoering naar de cijfers en vice versa.  

Jelmer is gespecialiseerd in BEX/Kringloopwijzer en mestwetgeving. Vanuit de 

wetgevingskaders de doorsteek maken naar optimalisatie van de bedrijfsvoering op de  

                                   middellange termijn zijn specialiteit. 

 

    Kees-Jan Dijk, 06-46431006, Bedrijfskundig adviseur. 

    Een vrolijke spreker die zich bezighoudt met de dagelijkse bedrijfsvoering en de uitdagingen 

    die daar liggen. Kees-Jan is gespecialiseerd in mestbeleid en fosfaatrechten. Daarnaast 

    houdt hij zich bezig met subsidies en energie- en milieu-investeringsaftrekken.  

     

 

Binny Hoekstra, 06-28169051, Bedrijfskundig adviseur. 

Een plezierige spreker die houdt van interactie.| 

Binny is financieringsspecialist voor de agrarische bedrijven. 

Analyse van de cijfers en de optimalisatie van de bedrijfsvoering eventueel in combinatie 

met investeringsplannen is haar specialisme. 

 

  Dirk-Yde Sjaarda, 06-11671708, Relatiemanager 

  Een nieuw gezicht bij Alfa. Dirk-Yde is als adviseur betrokken bij trajecten van bedrijfs- 

  ontwikkeling en overdrachten.  

  Daarnaast biedt hij ondersteuning bij diverse  subsidieaanvragen, zoals bv. energie- en  

  milieu-investeringsaftrek en Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Tevens heeft hij het  

                                  thema duurzaamheid in de melkveehouderij als aandachtsgebied. 

 

     Jeroen Boele, 06-54723944, Fiscaal-Jurist 

     Niet eigenwijs, maar wel op zeer eigen wijze, neemt hij u mee tot in de diepte van fiscaal- 

     juridische onderwerpen.  
    Jeroen is al meer dan 30 jaar werkzaam bij Alfa en tijdens inleidingen is zijn enthousiasme  
    duidelijk zichtbaar. Zeer complexe onderwerpen worden door hem in begrijpelijke taal  
    uitgelegd. Hij houdt zich dagelijks bezig met advisering over de meest optimale bedrijfsvorm.  

                                 Daarnaast richt hij zich op fiscaal-juridische aspecten van huwelijke en overlijden.  
 

    Tineke Hoekstra 06-22794403, Juridisch adviseur 

    Een jurist die de taal van de boer spreekt en lastige juridische onderwerpen duidelijk kan 

    uitleggen. In haar dagelijkse praktijk heeft ze veelal te maken met agrarische onderwerpen 

    zoals pacht, fosfaat- en betalingsrechten. In bezwaarprocedures wil ze altijd het onderste uit  

    de kan halen voor haar klanten. Daarnaast adviseert ze op het gebied van huwelijkse  

    voorwaarden, testamenten en maatschapsakten. 

 

      
  



 

 

Met deze boeiende sprekers kunnen wij vele thema’s invullen. Bij voorkeur vullen wij de avond met een thema 

zoals dit door de AJF wordt gevraagd. Om u te helpen, volgen enkele voorbeelden. 

 

Mogelijke thema’s 

 Bedrijfsoverdracht; wat komt erbij kijken? 
 Kringloopwijzer – mest – derogatie 
 Fosfaatrechten; optimale benutting en/of fiscale kansen en uitdagingen 
 Financieren; de uitdaging van de bancaire normen en hoe hier op in te spelen 
 Toekomstvisie voor jouw melkveebedrijf; nieuwe melkstromen, duurzaamheid, wat past bij jezelf 
 Samenwerking; fosfaatmaatschap of ouders/kind(eren) samenwerking. 
 De Nederlandse melkveehouderij in internationaal perspectief 
 Fiscaal-juridische onderwerpen zoals: start en einde van een onderneming, maatschap, firma of BV, 

bedrijfsopvolging, huwelijkse voorwaarden en testamenten, (on)mogelijkheden overdracht fosfaatrechten etc. 

 

De inleidingen worden kosteloos verzorgd, mits deze in de avonduren plaatsvinden. Wel stellen wij het op prijs een 

adreslijst te ontvangen van de leden die aan de inleiding deelnemen.  

 


