BOEKHOUDEN

Blij van strakke
De vele rekeningen, belastingbrieven en andere post die dagelijks in de brievenbus
of e-mailbox binnenkomen, doen je duizelen. Al snel belandt alles op de toch al hoge
stapel ‘onbehandeld’. Melkveehoudster Fenna Kroeze is niet van het halve werk en
doet de bedrijfsboekhouding zelf. Online. Hoe pakt ze dat aan?
TEKST JORIEKE VAN CAPPELLEN

H

aar favoriete kamertje. Zo noemt melkveehoudster Fenna Kroeze het kantoortje
in huis waar ze de bedrĳfsadministratie doet.
Samen met haar man Willem-Jan runt Fenna een
bedrĳf met negentig melkkoeien in het Drentse
Zuidvelde.
Op het bedrĳf is Fenna degene die de meeste tĳd
steekt in de bedrĳfsadministratie. In plaats van
alle betalingen en afschriften naar de boekhouder
te brengen, doet ze de bedrĳfsadministratie thuis

TIPS VAN FENNA
• Maak van je kantoor een ﬁjne werkplek waar je graag werkt.
• Doe de administratie niet ‘even tussendoor’, maar maak er voldoende tijd
voor vrij, bijvoorbeeld een vaste dag in de week.
• Betaal rekeningen op een vast moment in de maand (bijvoorbeeld na ontvangst van het melkgeld) en op volgorde van binnenkomst.
• Maak altijd backups in geval van een computercrash. Sla bestanden op een
usb-stick op en print elektronische facturen altijd uit. Maak ook van belangrijke zaken een kopie.
• Gebruik ordners met tabbladen om de administratie overzichtelijk op te bergen en gebruik voor ieder onderwerp een verschillende map/la.
• Voer als het mogelijk is een privérekening voor de privé-uitgaven, dit scheelt
werk met inboeken.
• Bespreek samen met je partner de administratie, zodat jullie beiden goed
op de hoogte zijn van de geldstromen en andere zaken rondom het bedrijf.
• Vind je het voeren van de administratie echt leuk? Bij veel accountantskantoren kun je een cursus boekhouden volgen om meer uit jezelf en je bedrijf
te halen.

met een boekhoudprogramma. Fenna: ‘Het houdt
in dat ik bĳvoorbeeld de betaalde rekeningen zelf
inboek.’ Omdat de accountant dit dan niet meer
hoeft te doen, scheelt het in de accountantskosten.
‘Bovendien heb ik veel grip op wat er aan geldstromen in en uit het bedrĳf gaat.’

Thuiscomputer en stalcomputer
Een strakke bedrĳfsadministratie vindt Fenna belangrĳk. Als je het goed organiseert, is het ook nog
eens plezierig om te doen, vindt ze. ‘Toen ik hier
pas op het bedrĳf kwam, had ik nog weinig ervaring met de boekhouding van een boerenbedrĳf.
Het bĳhouden van de administratie is een perfecte
manier om het bedrĳf goed te leren kennen.’
Volgens Fenna is het belangrĳk dat je een fĳne en
ordelĳke werkplek hebt. Het kantoortje in huize
Kroeze oogt opgeruimd. ‘Voor de foto’s’, lacht
Fenna. ‘Als ik aan het werk ben, is het wel eens
anders hoor. Maar alles heeft wel een vaste plek.’
Het bedrĳf heeft nog een tweede computer in de
stal. ‘Maar daar is het niet schoon genoeg om de
financiële administratie te doen door onder andere vliegen en stof. De stalcomputer is voor de
robots en om zaken in de dieradministratie snel
door te voeren. De stalcomputer is gekoppeld
met de computer in huis. Veranderingen in het
managementsysteem voor de koeien kan ik direct
terugzien.’

Wie betaalt de rekeningen?
Fenna houdt een vast systeem aan voor het online
verwerken en inboeken van facturen. ‘De bin-
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boekhouding
nengekomen post zoeken we eerst uit en de rekeningen voor het bedrĳf komen op een vaste plek
op een kastplank in de keuken.’ De rekeningen
betalen gebeurt ook op een vast moment, namelĳk
als het melkgeld binnen is. ‘Het betalen van de rekeningen doet Willem-Jan. We vinden het allebei
belangrĳk dat ik niet de enige ben die de administratie voert. Op deze manier ziet ook Willem-Jan
wat er binnenkomt en wat eruit gaat.’
Na betaling komen de papieren rekeningen direct
in de map ‘nog te boeken’ om ze direct of op een
later moment in te boeken. Met telebankieren
draait Fenna daarvoor een up-to-date bankafschrift uit en haalt de betalingen met de computer
binnen met het boekhoudprogramma Agrovision.
‘Als het nodig is, vul ik de betalingsgegevens aan
en codeer ik ze voor de btw-kwartaalaangifte, die
ik ook zelf doe.’ Vervolgens stuurt Fenna de bestanden via e-mail naar de accountant.

Spiekbriefje
Het inboeken lĳkt veel werk, maar volgens Fenna
valt dat erg mee. ‘Ik heb een boekhoudcursus gevolgd via onze accountant en Agrovision. Ik werk
nu circa drie keer per maand een ochtend aan
het inboeken. De meeste boekhoudprogramma’s
hebben al een heel aantal zaken vooraf ingevuld,
dan is het een kwestie van goed controleren.’ Je
moet er wel het type voor zĳn. ‘Ik vind het leuk
om met cĳfers te werken en bovendien vind ik het
een prettig gevoel als dit soort zaken rondom het
bedrĳf netjes en ordelĳk gedaan worden.’
Naast het inboeken van de betaalde rekeningen
doet Fenna zelf de kwartaalaangifte voor de btw.
‘Dat is voordeliger’, geeft ze aan, die de tip van
haar accountant kreeg. Bĳ de btw-aangifte bereken je zelf hoeveel btw je aan de belastingdienst
moet afdragen of terug kunt vorderen. ‘Eigenlĳk
doet het boekhoudprogramma dat al voor je. Wel
moet je opletten welk percentage btw op de rekening staat, zodat de btw in de juiste grootboekrekening terechtkomt.’
Sommige vaakgebruikte codes weet Fenna uit haar
hoofd. ‘Als ik het niet weet, pak ik mĳn notitie-

Fenna Kroeze
blok erbĳ. Ik kom nog uit het papieren tĳdperk.
In het notitieblok noteer ik alles wat handig is,
het is een soort spiekbriefje waardoor ik sneller
kan werken.’

Bedrijf is je inkomen
Fenna merkt op dat het vaak vrouwen zĳn die de
boekhouding van het bedrĳf doen. ‘Zĳ kunnen
er soms net even meer tĳd voor maken. Vrouwen
werken net iets netter dan agrarische mannen’,
vindt ze, maar Willem-Jan vindt een strakke administratie minstens zo belangrĳk als ik. Tegenwoordig moet je als bedrĳf zoveel bĳhouden. Het
gaat niet alleen om het financiële gedeelte, maar
je hebt ook een mestboekhouding, de dieradministratie en de medicĳnregistratie. Dat doen we ook
echt samen.’
Fenna voegt toe: ‘Ik ben niet altĳd in de stal en
Willem-Jan is niet altĳd in het kantoor, maar juist
daarom is het belangrĳk om alles van het bedrĳf
samen te bespreken. Het bedrĳf is tenslotte wel
je inkomen.’
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