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Beste leden van de WBG,  
 
Graag stel ik mij kandidaat voor de functie penningmeester van de WBG. Gezien mijn  
brede financiële kennis en regionale netwerk ben ik een geschikte kandidaat. 
 
De afgelopen periode heb ik de taken van Henk overgenomen en de WBG vergaderingen 
bijgewoond. De WBG bestaat uit allemaal enthousiaste mensen, die druk bezig zijn met  
belangenbehartiging voor de bedrijven in West-Friesland. Door als penningmeester  
betrokken te zijn bij de WBG kan ik zelf mijn steentje bijdragen. Verder kan ik input geven 
vanuit mijn expertise als accountant en belastingadviseur. Vanuit deze rol krijg ik mee  
wat er speelt bij de bedrijven in West-Friesland. 
 
Inmiddels ben ik alweer 20-jaar werkzaam in de accountancy, waarvan de afgelopen 10-jaar 
als mede-eigenaar van Accountantskantoor Hoff. Ik hou mij met veel plezier bezig met: 
jaarrekeningen, tussentijdse rapportages, fiscale vaagstukken en persoonlijke financiële 
planning. Lekker sparren met MKB-ondernemers. Dit doe ik niet alleen, maar samen met 
een team van fijne collega’s. 
 
Privé ben ik graag in beweging, ik heb een marathon hardgelopen en de alternatieve  
Elfstedentocht geschaatst. Verder geniet ik erg van muziek, paardrijden en het maken  
van mooie reizen. 
 
Ik kijk ernaar uit om het stokje van Henk over te nemen en ik kan nu al vaststellen dat er 
sprake is van een warme overdracht! 
 
Ik zal met gepaste trots mijn rol vervullen en jullie belangen behartigen, 
Jan Hoff 
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