
 
 

 
Wil jij meedenken over fiscale oplossingen voor de 

woningmarkt of het jongerenbeleid van de vereniging? 
 
 

Sluit je aan bij de RB Jongerencommissie en ontwikkel je talenten en netwerk! 
 
 
Jong RB is een professioneel netwerk voor jonge leden (tot en met 35 jaar) van het Register 
Belastingadviseurs. Er worden jaarlijks diverse bijeenkomsten georganiseerd waarbij het accent ligt op 
de fiscale actualiteit en persoonlijke ontwikkeling. Ook is er volop gelegenheid om te netwerken met 
de ruim 600 andere jonge belastingadviseurs. En uiteraard horen we als verenging graag het 
perspectief van deze jonge belastingadviseurs rond fiscale ontwikkelingen.  
  
RB Jongerencommissie 
Om dit te bereiken en te organiseren bestaat de RB Jongerencommissie. Deze commissie bestaat uit 
vijf tot negen personen die samen de belangen behartigen van alle Jong RB-leden, een platform 
bieden waar jongeren hun mening kunnen uiten, leden bijeen brengen om met en van elkaar te leren 
en in gesprek gaan met jong netwerken zoals Jong NOB of Jong VVD. Er wordt een positieve bijdrage 
geleverd aan de toekomst van het beroep en de commissie vervult tevens een adviesfunctie naar het 
RB-bestuur. 
 
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden  
Om alles bij te benen zijn we op zoek naar nieuwe leden voor de RB Jongerencommissie. Wil jij je 
verder ontwikkelen? Ben jij maximaal 33 jaar oud? En wil jij je inzetten voor de jongeren binnen onze 
vereniging? Dan zijn we op zoek naar jou!  
  
Wat bieden wij? 
Alle ruimte om je talent in te zetten en te ontwikkelen! Taken van de commissie zijn o.a.: 
 meedenken over de invulling van het onderwijsprogramma voor Jong RB-leden,  
 organiseren van ontmoetingen voor Jong RB-leden, 
 schrijven van artikelen/columns voor bijvoorbeeld Het Register of de website, 
 onderhouden van een extern netwerk met bv de jonge politieke partijen of andere externe ‘jong 

netwerken’, 
 doen van voorstellen en uitbrengen van advies aan het bestuur. 

 
De commissie komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar. Soms voor een vergadering, soms om één 
en ander praktisch voor te bereiden. Als commissielid ben je tijdens de Jong RB-bijeenkomsten 
aanwezig.   
  
Het is leuk om te doen, je werkt samen met een groep mensen aan hetzelfde doel, het is leerzaam, 
draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling in je vak en groei in je netwerk én je krijgt waardering voor 
je werk! Daarnaast ontvang je een vergoeding van € 1878 per jaar en een reiskostenvergoeding.   
 
Geïnteresseerd?  
Dat klinkt goed toch? Heb je belangstelling om in deze commissie zitting te nemen, bel of mail naar 
Daniël van Meijgaarden (voorzitter) via daniel.van.meijgaarden@abab.nl / 06-51257326 of naar Tim 
Bolink via tim_bolink@hotmail.com / 06-56406280.  
  
Geen commissiewerk, maar wel meedenken of -doen?  
Wil je liever geen commissiewerk verrichten, maar heb je wel goede ideeën die je graag wilt delen? Of 
zou je graag op onderdelen meewerken? Uiteraard zijn jouw suggesties van harte welkom. Ook 
hiervoor kun je contact opnemen met Daniël of Tim.  
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