
Haring happen met accon■avm en Noordanus & Van Driesten

Op 9 juni organiseerden accon■avm Barneveld en Noordanus & Van Driesten Rentmeesters geza-
menlijk een haringparty. Maar liefst tweehonderd klanten en relaties waren erbij. Zij maakten graag 
gebruik van de gelegenheid om informeel met elkaar te spreken en nieuwe contacten op te doen en 
lieten zich de haring goed smaken.

Het haringseizoen startte dit jaar op dinsdag 9 juni met de traditionele veiling van het eerste vaatje 
Hollandse Nieuwe in Scheveningen. Nog diezelfde dag ging overal in Nederland de verkoop van 
start. accon■avm en Noordanus & Van Driesten (N&D) waren er als de kippen bij. Gert Brussee, 
Kantoorvoorzitter van accon■avm Barneveld: “In totaal hebben we zo’n tweehonderd klanten en 
relaties mogen verwelkomen, een hoge opkomst. De haringparty was een mooie gelegenheid om 
op informele wijze met elkaar te spreken en contacten te kunnen leggen tussen de aanwezigen. En 
de haring smaakte fantastisch!”

‘Hollandse nieuwe’ aanpak
accon■avm en N&D werken intensief samen, wat een voor Nederland unieke combinatie oplevert. 
Pieter Noordanus, rentmeester en directeur van Noordanus & van Driesten: “De veranderde eco-
nomische omstandigheden vragen hierom. Onze rentmeesters, adviseurs ruimtelijke ordening en 
landschapsarchitecten kunnen samen met accon■avm de klanten van ‘kop tot staart’ bedienen. 
Nergens anders zie je zo’n nauwe samenwerking tussen rentmeesterskantoren en accountants. We 
delen zelfs letterlijk de kantoren in Arnhem, Barneveld, Apeldoorn, De Bilt, Lochem en Zaltbommel. 
Daarmee zijn wij eigenlijk ook een soort ‘Hollandse Nieuwe’.”

Over N&D
Een rentmeester is meer dan alleen een makelaar. Je kunt N&D dan ook het beste omschrijven als 
een breed georiënteerde vastgoedadviseur. De werkzaamheden bestaan uit:

•         bemiddeling voor derden bij de aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed, pro- 
  ductierechten, woonboerderijen en landgoederen; 
•         bemiddeling en deskundigenbijstand bij onteigening;
•         taxaties van onroerend goed; 
•         (erf-) pachtzaken of beheer van landelijk onroerend goed; 
•         rentmeesterwerkzaamheden op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Milieu;
•         advisering en ontwerpen op het gebied van tuin- en landschapsarchitectuur;
•         advisering op het gebied van functieverandering en Natuurschoonwet.

 
Over accon■avm 
accon■avm is de grootste zelfstandige advies- en accountantsorganisatie in Nederland. Met zo’n 
50 kantoren verspreid over het land, richt de organisatie zich op het MKB, de agrarische sector, de 
overheid en de non-profitsector. Ondernemers krijgen ruimte voor ondernemen dankzij: accoun-
tancy, agrarisch en MKB bedrijfsadvies, belasting- en subsidieadvies, corporate finance, juridisch 
advies, management consultants, ondernemer privé, vastgoed en werkgeversservice.
 


