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HÉT ADRES VOOR 
(STARTENDE) ONDERNEMERS

EN PARTICULIEREN



RUST IN DE 
BOEKHOUDING, 
BETEKENT RUST 
IN HET HOOFD 

Al zeventien jaar is KCM Administraties V.O.F. in  
Oudesluis hét adres voor particulieren en (startende) 
ondernemers.
Niet alleen het verzorgen van de volledige administra-
tie, maar ook uitleggen waarom iets zo is: dat vinden 
wij heel erg belangrijk. Wij merken dat korte lijnen en 
goede communicatie tussen de boekhouder en parti-
culier/ondernemer erg gewaardeerd wordt.
KCM Administraties werd opgericht in 1999 door  
Karin Koorn. Zij heeft het bedrijf opgebouwd tot een 
organisatie die alom bekend is en gerespecteerd 
wordt. Samen met Johan Koorn en Suzette Schilder 
wordt elke dag gewerkt aan cijfers. Die, zo is ons 
motto, gewoon moeten kloppen.
Via deze folder, wij zijn immers groot geworden door 
bescheiden te blijven, stellen wij ons graag aan u voor.

JOHAN KOORN SUZETTE SCHILDER

In 1999 was Karin Koorn 
de oprichtster van KCM 
Administraties V.O.F. te Ou-
desluis. Wat begon in huis, 
werd al snel een eigen kan-
toor met vergaderruimte. 
Ze heeft eerst in loondienst 
bij een administratiekantoor 
gewerkt, voordat zij besloot 
een eigen bedrijf op te zet-
ten. Groot zijn, door beschei-
den te blijven, daar gelooft 
zij in. Karin houdt zich bezig 
met alledaagse werkzaam-
heden en is gespecialiseerd 
in BV’s en V.O.F’s. 

Sinds 2015 houdt Johan 
Koorn zich volledig bezig met 
KCM Administraties V.O.F. 
Eind 2016 is hij, samen met  
zijn moeder Karin, een V.O.F. 
aangegaan. Hiervoor heeft 
hij bij diverse bedrijven op 
een administratieve afdeling  
gewerkt, om vervolgens voor  
zichzelf te beginnen en zich 
uiteindelijk aan te sluiten bij  
KCM Administraties. Johan  
verzorgt de (loon)adminis-
tratie, PR, de administratie 
voor ZZP’ers en belasting- 
aangifte voor particulieren.

Suzette Schilder uit Oude-
sluis is al meer dan vijftien 
jaar werkzaam bij KCM Ad-
ministraties V.O.F. Ze is een 
vaste waarde geworden bin-
nen de organisatie. Suzette  
is gespecialiseerd in de be-
lastingaangifte voor particu- 
lieren en alles wat met toe-
slagen te maken heeft. Ze 
houdt zich bezig met alle-
daagse werkzaamheden en 
verzorgt de volledige admi-
nistratie voor ondernemers, 
inclusief advies en begelei-
ding.

KARIN KOORN



IS OVERSTAPPEN LASTIG?
Regelmatig krijgen wij de vraag of overstap-
pen van boekhouder lastig is. U kunt ten alle 
tijden gratis en vrijblijvend de mogelijkheden 
in een gesprek met ons doornemen. Uiter-
aard bieden wij u hier de helpende hand. 
Heeft u vragen hierover? Neem dan contact 
op met ons kantoor via 0224-573283.

KARIN KOORN

Of ik zin had om met een grote kraan een paal in 
de grond te slaan? Meteen sprong ik in de auto 
naar Wieringerwerf en daar heb ik, uiteraard on-
der toezicht, een heipaal de grond ingeslagen.
Ik reed trots naar huis, toch onder de indruk van 
wat er gebeurd was. Ik mocht dit doen, omdat ik 
had geholpen in de administratieve afwikkeling 
om de financiering voor deze kraan mogelijk te 
maken. Op deze manier lieten zij hun waardering 
blijken. 
Het is slechts één voorbeeld van de vele gebeur-
tenissen, die ik in zeventien jaar kantoortijd heb 
mee mogen maken. Dit was leuk, net als die ene 
keer dat ik naast een trotse bezitter van een grote 
vrachtwagen mocht plaatsnemen om een rondje 
te rijden. Nee, het is écht niet zo dat als je boek-
houder bent, je alleen maar achter de computer 
zit.
Sterker nog: Wij vinden het heel erg belangrijk 
dat iedereen zich ‘thuis’ voelt bij ons op kantoor. 
Een praatje moet kunnen. Wij zijn ook geïnteres-
seerd in de persoon achter de cijfers. Als ik kerst-
kaarten schrijf, dan weet ik bijvoorbeeld achter 
elke naam wie het is.  Wij vinden het belangrijk 
dat mensen zich op het gemak voelen bij ons.
Nu zal ik niet net doen alsof alles leuk is. Ook 
wij hebben wel eens ‘niet-leuk’ gesprekken op 
kantoor en daar gebruiken wij een aparte ruim-
te voor. Er vloeien wel eens tranen, het gaat niet 
altijd zoals gewenst. Ook dan bieden wij een luis-
terend oor.
Het is de basis, die ik neer heb mogen zetten, 
waar ik zo trots op ben. Ik ben in 1999 begonnen 
met dit bedrijf en in 2016 is dit voortgezet in een 
V.O.F. met mijn zoon, Johan. Het geeft mij een 
geruststellend gevoel dat de klanten, óók als ik 
ooit besluit (en dat is nog lang niet!) afstand te 
nemen, hier gewoon terecht kunnen.
De laagdrempeligheid, dat willen wij vanaf dag 1 
uitstralen. Wij zeggen wel eens: we hoeven geen 
marmeren sieren fontein, of een duur schilderij 
aan de muur. Nee, als de basis maar goed is. Een 
kantoor aan huis, goed werkende pc’s, de juiste 
kennis, licenties en het boekhoudprogramma. 
Immers, dát is waar de klant tenminste daadwer-
kelijk écht iets aan heeft.

WAT KUNNEN WIJ 
VOOR U BETEKENEN?

•   Belastingaangifte voor particulieren; 
   Wij verzorgen voor particulieren de volle-

dige belastingaangifte, inclusief de verzen-
ding. Het enige wat u hoeft te doen, is het 
aanleveren van uw cijfers. Wij regelen de 
rest.

•  Totale administratie voor ondernemers; 
Voor ondernemers (ZZP’ers, MKB’ers, 
BV’s, VOF’s) verzorgen wij de volledige ad-
ministratie. Inclusief het invoerwerk (bij 
desgewenst), BTW-aangifte en de aangif-
te. Wij kunnen al het werk, ook de bijbe-
horende belastingaangifte, uit handen ne-
men. De aangifte van de partner is bij ons 
altijd service.

•  Rapportages; 
   We verzorgen ondernemingsplannen, jaar- 

rapportages, prognoses, overzichten, maar  
wij zijn er ook voor advies- en begeleiding.

•  Loonadministratie; 
   Heeft u iemand in dienst? Wij kunnen de 

loonadministratie verzorgen, inclusief over-
zicht, loonstroken, aangifte van loonbelas-
ting en de verzending hiervan.

•  Overig; 
   Heeft u nog vragen? U kunt contact opne-

men via 0224-573283 of kijk voor meer 
informatie op www.kcmadministraties.nl.

COLUMN



Grote Sloot 462
1757 LS Oudesluis

0224-573283
kcm@planet.nl

www.kcmadministraties.nl

HET EERSTE KENNISMAKINGSGESPREK  
VOOR ONDERNEMERS IS ALTIJD  

GRATIS EN VRIJBLIJVEND


