Wat moet u als
sportvereniging
weten over de btw?
Bent u betrokken bij een sportvereniging en wilt u meer weten over de btw-heffing bij sportverenigingen?
Schrijf u in voor de

cursus Sportvereniging en btw
U kunt zich inschrijven door een e-mail te sturen naar
marion@gerritsenbtwadvies.nl of geert@beukerbtw-advies.nl.

Wat kunt u verwachten tijdens de cursus
Sportvereniging en btw?
Tijdens deze cursus zullen Geert Beuker en Marion
Gerritsen u duidelijkheid verschaffen in de complexe
btw-regelgeving waar sportverenigingen mee te maken
kunnen krijgen.
Wat weet u na het volgen van de cursus E-commerce
en btw?
Na het volgen van de cursus weet u:
ü wanneer de sportvrijstelling van toepassing is;
ü hoe u voor de btw omgaat met sponsoring en overige
vormen van fondsenwerving;
ü hoe de kantineregeling werkt;
ü welk deel van de voorbelasting voor aftrek in
aanmerking komt;
ü in welke gevallen het gelegenheid geven tot
sportbeoefening belast is met 6% btw;
ü hoe de sportstructuur werkt;
ü wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van
de sportvrijstelling en de sportstructuur.
Datum, tijd en locatie
Woensdag 7 maart 2018
Van 16:30 uur tot 18:00 uur
World Trade Center Twente
Industrieplein 2 in Hengelo (O)

Donderdag 15 maart 2018
Van 16:30 uur tot 18:00 uur
Regus Apeldoorn
Het Rietveld 55B in Apeldoorn
Gratis toegang
De cursus is gratis. Als u wilt komen, verzoeken wij u
zich uiterlijk 1 maart 2018 in te schrijven.
Sprekers
mr. drs. G.W. (Geert) Beuker
Geert is btw-specialist en eigenaar van Beuker BTWadvies. Zowel bij de Belastingdienst als in zijn huidige
functie van belastingadviseur heeft Geert veel kennis en
ervaring opgedaan op het gebied van sportverenigingen.
Hij ervaart het als een uitdaging om met de klant een zo
optimaal mogelijk resultaat te bereiken.
www.beukerbtw-advies.nl
mr. M.A. (Marion) Gerritsen
Marion is fiscaal jurist en eigenaar van Gerritsen BTW
Advies. Vanaf 2006 heeft zij zich gespecialiseerd in de
btw. Haar missie is onder meer om haar btw-kennis te
delen met sportverenigingen om btw te besparen en
boetes te voorkomen.
www.gerritsenbtwadvies.nl
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