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Vlaggetjesdag met accon■avm en 

Rentmeesterskantoor Noordanus & 

Partners 
 

Op 8 juni organiseerden accon■avm adviseurs en accountants in Barneveld en 

Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners wederom gezamenlijk een haringparty. Ruim 

tweehonderd klanten en relaties waren erbij. Het oordeel: “Ja, de Hollandse nieuwe is 

inderdaad wat minder vet, maar smaakt er niet minder om!” 

 

Het haringseizoen startte dit jaar op dinsdag 8 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 & Partners (N&P) wisten een rijkelijke voorraad te bemachtigen voor hun 

eigen haringparty in Barneveld. Gert Brussee, Kantoorvoorzitter van accon■avm: “Ruim tweehonderd 

klanten en relaties hebben samen met ons genoten van de Hollandse nieuwe. Misschien dat de 

kenner heeft gemerkt dat die wat minder vet was, maar ik vond hem uitstekend smaken!” Pieter 

Noordanus, rentmeester en directeur van Noordanus & Partners: “De haring heeft een zware winter 

gehad en is daardoor inderdaad wat minder vet, maar bijzonder goed op smaak. Zie daar de gelijkenis 

met de huidige tijd. Uit het economisch zware weer waarin ondernemend Nederland verkeert, zouden 

nog wel eens hele mooie dingen naar voren kunnen komen.” 

 

‘Hollandse nieuwe’ aanpak 

Niet alleen voor deze haringparty, maar ook in de dagelijkse praktijk werken accon■avm en N&P 

intensief samen. Pieter Noordanus, rentmeester en directeur van Noordanus & Partners: “Er is anno 

2010 een hoop gaande in het buitengebied van Barneveld en omstreken. Steeds meer wordt er in 

relatie tot landelijk vastgoed gevraagd om een geïntegreerde aanpak. Onze rentmeesters, makelaars, 

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.” 

 

Over N&P 

Een rentmeester is een breed georiënteerde vastgoedadviseur. Met vijf vestigingen in Gelderland en 

Utrecht bestaan de werkzaamheden uit: 

• bemiddeling voor derden bij de aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed; 

• productierechten, 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 adviseurs en accountants is de grootste zelfstandige advies- en accountantsorganisatie in 

Nederland. Met zo’n vijftig 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: accountancy, agrarisch en MKB bedrijfsadvies, belasting- en subsidieadvies, corporate 

finance, juridisch advies, management consultants, ondernemer privé, vastgoed en 

werkgeversservice. 
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Meer weten? 

Voor meer informatie over de haringparty, accon■avm adviseurs en accountants en Noordanus & 

Partners kunt u contact opnemen met Gert Brussee, Kantoorvoorzitter accon■avm Barneveld en/of 

Pieter Noordanus, directeur Noordanus & Partners, via respectievelijk 0342-425222 en 06-46131338. 

Kijk ook op www.acconavm.nl en www.noordanuspartners.nl. 


