
Beste investeerder in Gere-geld, 
 
 
In het eerste kwartaal van 2019 hebben we in totaal 14 nieuwe gebruikers van Gere-geld mogen 
verwelkomen. Kennen jullie nog zzp’ers die worstelen met de administratie? Raad dan Gere-geld 
aan. Kijk voor meer informatie op www.gere-geld.nl  
 
In het eerste kwartaal van 2019 is er enkele malen een presentatie gegeven aan zzp’ers bij De 
Nederlandse Zorg Bemiddelaar (DNZB). Deze organisatie heeft ruim 2.000 zzp’ers in de zorg in het 
bestand. Gesprekken zijn gaande om als preferred supplier Gere-geld aan de zzp’ers aan te mogen 
gaan bieden. In de volgende kwartaal update hierover meer. 
 
Op donderdag 28 maart heeft de jaarlijkse Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) plaats 
gevonden. De jaarrekeningen van Gere-geld B.V., Gere-geld Holding B.V. en van de Coöperatie 
investeringsmaatschappij Gere-geld UA zijn doorgesproken en akkoord bevonden. De jaarrekeningen 
2018 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en de belastingaangiften zijn gedaan. Indien 
iemand de jaarrekeningen in wil zien, dan is men van harte welkom in Eindhoven, Torenallee 20. Wel 
graag even een afspraak maken. 
 
De site www.gere-geld.nl is volledig vernieuwd. Sterker nog, we hebben er hèt boekhoudplatform 
voor de zzp’er aan gekoppeld (leden.gere-geld.nl). Op dit platform is enorm veel financiële en fiscale 
informatie voor de zzp’er er vinden. Ook kan hier iedereen de vragen stellen waar ze antwoord op 
willen krijgen. Neem een kijkje op hèt boekhoudplatform voor de zzp’er 
 
 
Ken je iemand die een eigen administratiekantoor wil starten? Laat het ons weten of stuur deze link 
door! https://gere-geld.nl/administratiekantoor-beginnen/ 
Er zijn continue gesprekken met potentiële kandidaten gaande. Er zijn wel verschillende gesprekken 
geweest, maar dit heeft niet geleidt tot nieuwe franchisenemers. 
 
 
Binnen de dienstverlening van Gere-geld kun je zelf aangeven wat je zelf wil doen en wat je uit wil 
besteden. Sterker nog, je kunt tijdens het jaar aan de knop draaien om of meer zelf te doen of om 
meer uit te besteden. De begeleiding bij je boekhouding is natuurlijk ook nog aanwezig. We coachen 
je dan een jaar lang waarna je de administratie zelf kunt doen. 

Ter afsluiting willen we je er nog graag op attenderen om eventuele e-mail of adres wijzigingen aan 
de penningmeester door te geven. 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur 

Johan Paulissen (voorzitter) 

Machiel Keet (secretaris) 

Gerard Smelt (penningmeester) 
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