BELANGRIJK
Beste leden, abonnees,
Door een servercrash op donderdag 15 mei is de BBK een tijd niet bereikbaar
geweest. Als alles goed is gegaan, zijn deze problemen inmiddels opgelost. Maar
de crash is helaas niet zonder gevolgen gebleven:
Alle E-mails die voor donderdag 15 mei aan de BBK zijn verstuurd, zijn door
de crash verloren gegaan
De agenda van Lieke Peeters is ook verloren gegaan. Alle afspraken met
Lieke Peeters komen hierdoor per direct te vervallen.
De servercrash komt bovenop een ander probleem. Enkelen van jullie weten dit
al, maar onze belastingconsulente Lieke Peeters is sinds eind februari ziek
waardoor zij voor langere tijd afwezig zal zij. Tussen februari en nu zijn we al
gedwongen geweest alle afspraken voor de aangiftes over 2013 af te zeggen.
Ook Joop Booij heeft om de belangrijkste deadlines te halen – met name de
omzetbelasting en IB 2012 – zijn afspraken af moeten zeggen.
Om de achterstand in te kunnen halen zijn we bezig met een
sollicitatieprocedure om iemand in dienst te nemen die de werkzaamheden op
kan vangen. We hopen in de week van 10 juni te beginnen met het inwerken
van een nieuwe collega. In de loop van juni zetten we een nieuw systeem op
voor de belastingafspraken met Lieke Peeters, waarbij je zelf online een
afspraak kan maken. Dit scheelt ons, maar ook jullie tijd.
Om de ontstane problemen zo snel en goed mogelijk op te lossen willen we
jullie vragen alle punten op de achterzijde van deze brief goed door te lezen,
en zo nodig actie te ondernemen.
Wil je ons helpen?
Het vervangen van de server betekend een flinke extra kostenpost voor de BBK,
in een tijd dat we het toch al niet zo ruim hadden. Het gaat daarmee ten koste
van andere activiteiten die we dit jaar hadden willen uitvoeren. Je kan de BBK
uit de brand helpen door eenmalig een donatie over te maken naar:
IBAN NL 71 INGB 0000 5834 58 ten name van Beroepsver van Beeldend
Kunstenaars.
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Heb je stukken voor de aangifte gemaild en heb je nog geen kopie van je
aangifte ontvangen? Je aangifte is dan nog niet door ons gedaan en door de
servercrash zijn de stukken niet meer bij ons aanwezig. Mail ons je stukken
opnieuw via belasting@bbknet.nl.
Heb je stukken voor een adviesbureau zaak gemaild en hier nog geen
antwoord op ontvangen? Stuur de stukken dan nogmaals op, naar
bbk@bbknet.nl.
Doe je de aangifte bij Joop Booij? Deze afspraken zijn wegens het extra werk
door de ziekte van Lieke Peeters voor een deel komen te vervallen. Hierover
wordt altijd telefonisch contact opgenomen.
Is je afspraak bij Joop Booij afgezegd? Joop neemt contact op zodra hij weer
nieuwe afspraken in kan plannen. Wegens de drukte op kantoor willen we
vragen hier niet zelf over te bellen, maar het telefoontje van Joop af te
wachten.
Wil je een nieuwe afspraak met Lieke Peeters maken voor de aangifte IB
2013? Wacht dan op bericht van ons. Zodra we afspraken in kunnen plannen
nemen we hier contact over op. Tot die tijd kunnen we helaas niets doen.
Had je een afspraak, maar wil je de stukken voor de aangifte opsturen? Dat
kan. Stuur ze per e-mail naar belasting@bbknet.nl of per post naar het landelijk
bureau, t.a.v. Lieke Peeters: Uiterwaardenstraat 209, 1079 CN Amsterdam.
Belangrijk: stuur alleen kopieën op, en stuur de stukken niet per aangetekende
post op – we kunnen deze niet op halen.
Heb je een aangifte die met spoed gedaan moet worden? Stuur dan een mail
met daarin duidelijk de reden van de spoed naar belasting@bbknet.nl. Wij
proberen hier rekening mee te houden bij het opnieuw in plannen van de
aangiften.
Wij willen al onze leden hartelijk bedanken voor alle medewerking, steun en
begrip. En onze excuses aanbieden voor alle ongemak en de slechte
bereikbaarheid van het landelijk bureau van de BBK.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de BBK,
Joop Booij, bureaucoördinator

