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Kok Fiscale Dienstverlening al 
35 jaar een vertrouwd gezicht 

Foto’s: Tennekes

Kok Fiscale Dienstverlening is al 35 jaar als administratiekantoor en 
belastingadviseur uw specialist op het gebied van administratieve dienst-
verlening. Door een sterke knowhow en een goede mix van prijs en kwa-
liteit is Kok Fiscale Dienstverlening als echt familiebedrijf een vertrouwd 
gezicht in de branche. 

Geschiedenis 
Ton Kok begon bijna 36 jaar gele-
den zijn bedrijf Fiscaal Adviesburo 
Ton Kok. Een woonhuis aan de 
Colijn de Nolestraat in Kampen 
werd ingericht als kantoorpand. 
Na verloop van tijd groeide de 
behoefte om uit te wijken naar een 
ander pand. Er was met name geen 
ruimte om rustig een gesprek te 
kunen voeren. Begin jaren negentig 

verhuisde 
Fiscaal 
Adviesburo 
Ton Kok naar 
een pand op 

het Berk-terrein aan de Noordweg. 
Het voormalige verkooppand van 
de voormalige pannenfabriek Berk. 
In 1997 werd een nieuw belang-
rijk hoofdstuk geschreven in de 
geschiedenis van het bedrijf. Fiscaal 
Adviesburo Ton Kok betrok een een 
gloednieuw pand aan de Haatlan-
derdijk. 

Gunstige locatie aan de IJsseldijk 
Met het intreden van zoon Robin 
Kok en dochter Linda Horst van 
Ton Kok werd de naam van de on-
derneming veranderd in Kok Fiscale 
Dienstverlening. Dit jaar verhuisde 

het bedrijf voor de derde keer. Op 
1 april ging het bedrijf verder aan 
de IJsseldijk 31. Deze nieuwe locatie 
biedt diverse voordelen Zo is er 
ruime parkeergelegenheid en is het 
pand gunstig geleden. Het station is 
dichtbij en belangrijke uitvalwegen 
liggen binnen handbereik. 

Korte lijnen en vaste prijzen
In ruim 35 jaar jaar is Kok Fiscale 
Dienstverlening uitgegroeid tot 
een gerenommeerd bedrijf in de 
branche met vooral zakelijke klan-
ten in het MKB. Met 25 mensen in 
dienst is het momenteel één van 
de grootste Kamper kantoren in de 
branche. In ruim 35 jaar is er veel 
veranderd in het vak, maar de visie 
van Kok Fiscale Dienstverlening is 
altijd overeind blijven staan. Met 
de rijke aanwezige kennis wil Kok 
Fiscale Dienstverlening haar klanten 
informeren, begeleiden en op een 
hoger plan brengen. En dat gebeurt 
op een betrouwbare transparante 
manier met korte lijnen en veel 
persoonlijk contact. Kok Fiscale 
Dienstverlening hanteert vaste prij-
zen en is daarmee destijds de trend-
zetter geweest. Zo heeft de klant 
direct zekerheid over de kosten en 
worden onaangename verrassingen 
achteraf voorkomen. 

Enorm breed 
Kok Fiscale Dienstverlening 
opereert op een breed terrein. Zo 
biedt het bedrijf ondersteuning 
op het terrein van jaarrekeningen, 

vennootschapsbelasting, loonbelas-
ting en salarisadministratie. Naast 
belastingadvies op maat verzorgt 
Kok Fiscale Dienstverlening ook 
alle benodigde belastingaangiftes 
voor zowel zakelijke als particuliere 
klanten, onder andere de inkom-
stenbelasting, vennootschapsbelas-
ting, omzetbelasting, loonbelasting, 
schenk- en erfbelasting. Kok Fiscale 
Dienstverlening heeft vijf belas-
tingadviseurs in huis met ieder een 
eigen specialiteit en kan op deze 
manier bedrijven goed adviseren. 

Degelijk advies 
De adviseurs zijn altijd up-to-date. 
Kok Fiscale Dienstverlening is aan-
gesloten bij de Nederlandse Orde 
Administratie-en belastingdeskun-
digen (NOAB) en alle adviseurs 
bij het Register Belastingadviseurs 
(RB). Daardoor worden de advi-

seurs voortdurend bijgeschoold en 
kan er altijd goed worden inge-
speeld op actuele wetswijzigingen. 
Deze kennis wordt ook overdragen 
via een nieuwsbrief die Kok Fiscale 
Dienstverlening vier keer per jaar 
verspreid onder haar klanten. 
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Glibberen bij 
tweede wedstrijd 
GOK-Crosscompetitie 
 
EPE – De tweede wedstrijd van 
de GOK Crosscompetitie vond 
zaterdag plaats in Epe. Onder 
zware omstandigheden sprok-
kelden de atleten van AV Isala 
’96 de broodnodige punten bij 
elkaar. 

Het parcours in Epe was een gro-
te uitdaging. Voor de deelnemers 
werd het glibberen door het bos 
en rennen door de plassen die 
waren ontstaan. De pupillen en 
jongste junioren moesten 1.000 
meter afleggen. Bij de junioren en 
masters varieerde de afstand tus-
sen 2.500 meter en 8.500 meter.

Namens AV Isala ’96 stonden 
dertig atleten aan de start. Ze 
lieten zich in de verschillende 
categorieën voorin zien. Een 
notering in de top drie was er 
voor Tristan van de Weerd (1e 
JPC), Noud Kanis (eerste JPB), 
Lars Hansman (eerste JPA1), 
Josse Kampen (eerste JPA2), Julia 
Fahner (tweede MD1) en Daan 
Beute (derde JD1). 

Mika van Mierlo wist in de 
categorie JD2 clubgenoot Cas 
Kanis nipt achter zich te laten. Ze 
werden respectievelijk eerste en 
tweede. Bij de oudste meisjesca-
tegorie werd Irene Bijman eerste 
en Mila Koster tweede. Henk Jan 
Dorgelo eindigde als tweede bij 
de mannen 40+. 

De derde cross in de GOK-compe-
titie vindt plaats op zaterdag 13 
januari in Kampen.

Nederlaag Set Up 
 
IJSSELMUIDEN – De volleybal-
lers van Set Up hebben zaterdag 
met 1-3 verloren van Lycurgus 
2. Een terechte nederlaag, al 
had er meer ingezeten voor de 
IJsselmuidenaren. 

Nadat Set Up twee setjes 
pakte tegen de koploper was er 
zaterdag vertrouwen voor de 
confrontatie tegen de nummer 
twee Lycurgus 2. In de de eerste 
set werd er met lef gespeeld en 
volle bak geserveerd. De gasten 
uit Groningen kwamen niet aan 
aanvallen toe en Set Up won de 
eerste set met 25-20. 

In de tweede helft was aanvan-
kelijk hetzelfde beeld te zien. 
De passlinie stond goed onder 
aanvoering van Dave de Velde. 
Hierdoor kon Matthias Sukaldi 
zich aanvallend uitleven. Hal-
verwege de set stond Set Up op 
een voorsprong van drie punten. 
Daarna gooide Lycurgus meer 
ervaring in de strijd en stokte de 
aanval van Set Up. Toch kreeg 
Set Up twee keer de kans om het 
alsnog af te maken, maar twee 
setspoints werden niet benut. Het 
eerste setpoint van Lycurgus was 
wel gelijk raak (25-27). 

Voor de derde set bracht trainer 
Peter Gaillard wijzigingen aan in 
de opstelling. Set Up begon niet 
slecht, maar Lycurgus sloeg een 
gaatje en deze marge bleek be-
slissend. De gasten uit Groningen 
wonnen met 18-25. 
Daarna was de overtuiging en 
scherpte weg bij Set Up. De 
vierde set ging ruim verloren 
(13-25). 

VV Kampen boekt degelijke 
zege bij verdedigend Wilsum 
(door Gerard Meijeringh)
WILSUM – VV Kampen heeft 
zaterdag de derby bij Wilsum 
met 0-2 gewonnen. Daar viel 
helemaal niets op af te dingen. 
Kampen domineerde grote 
delen van de wedstrijd en 
wachtte geduldig op de kansen 
die zouden komen. Uiteindelijk 
werden twee van de zes kansen 
verzilverd door de ploeg van 
trainer Arjan ten Hove, die nu 
op een derde plek staat in de 
vierde klasse C. 

Wilsum speelde behoudend. “Je 
weet dat Kampen meer kwaliteit 
heeft. Maar we hielden aardig 
stand. Af en toe kwamen we er 
gevaarlijk uit, maar was de eind-
pass niet goed”, aldus Wilsum-
trainer Maikel Hondebrink. 

Voor rust zag het publiek een zeer 
dominant Kampen. Toch hadden 
de bezoekers  moeite om gevaar-
lijk te worden, want Wilsum hield 
het speelveld zeer klein. In het 
eerste bedrijf liet Kampen enkele 
kansen liggen. In blessuretijd viel 
alsnog de verdiende 0-1. Hierbij 
liet Wesley van Winsum zijn kwa-
liteiten zien. Hij controleerde een 
hoge voorzet van Kevin Veger uit-
stekend en knalde de bal ineens in 
de hoek. Van Winsum stond net 
drie minuten in het veld. Hij was 
de vervanger van Mohammed Ab-
dullah die met een schouderbles-
sure (schouder uit de kom) het 
veld moest verlaten. 

Kampen begon sterk aan de twee-
de helft en zette in de eerste tien 
minuten vol druk op Wilsum. 
Daarna zakte de ploeg weg. 
Wilsum ging veelvuldig de lange 
bal hanteren en daar had Kampen 
moeite mee. Tot kansen voor de 
thuisploeg leidde dit niet. 

Al snel herpakte Kampen zich. In 
de 75ste minuut werd de beslis-
sende tik uitgedeeld. Nebi Özturk 
kapte zijn man uit en nam het doel 
onder vuur. Keeper Chiel ten Hove 
bracht redding, waarna Kevin Ve-
ger klaar stond voor de rebound. 
John Veenstra wist dat echter met 
een overtreding te voorkomen. 
Daarna kon Nebi Özturk alsnog 
scoren, maar de scheidsrechter 
had al gefloten. Hij keurde de tref-
fer af en  stuurde Veenstra weg 
met rood. Max van Moll benutte 
de toegekende strafschop. 

Kampen-trainer Ten Hove keek te-
vreden terug. “De patronen waar-
op we hebben getraind, kwamen 
er prima uit. Maar Wilsum maak-
te het veld zo klein. Dat vraagt 
om discipline en techniek. We 
moesten geduldig zijn in balbezit 
en niet in de duels komen. Dat is 
goed gelukt.” 

Wilsum-trainer Maikel Honde-
brink kreeg zaterdag met zijn 
ploeg de zevende nederlaag op rij 
te slikken. 

“Het wordt een mentaal gevecht. 
Door de blessuregolf, speel je 
met mindere spelers en presteer 
je slechter. Vervolgens komen be-
paalde jongens wel weer terug, 
maar het zelfvertrouwen is steeds 
minder geworden. Maar er komt 
een dag dat je een winnende Mai-
kel Hondebrink aan de lijn krijgt.”

Goalie Chiel ten Hove ziet dat Wilsum ontsnapt aan een tegentreffer. Foto: Tennekes
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