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TOM - TWENTS ONDERNEMERS MAGAZINE

Verschijning
22 februari
5 april
21 juni
23 augustus
4 oktober
13 december

Deadline advertentie aanleveren
28 januari
11 maart
24 mei
26 juli
13 september
15 november

Tarieven advertenties per plaatsing
2/1 pagina’s (spread) 450 x 297 mm (+ 3 mm overvul)
1/1 pagina 225 x 297 mm (+ 3 mm overvul)
1/2 pagina 185 x 125 mm (= liggend formaat)
1/2 pagina 90 x 265 mm (= staand formaat)
1/4 pagina 90 x 125 mm (= staand formaat)

1x plaatsen
€ 3.195,€ 1.695,€ 975,€ 975,€ 595,-

Tarieven advertorials per plaatsing
2/1 pagina’s (spread) incl. redactie, fotografie en opmaak
1/1 pagina incl. redactie, fotografie en opmaak

€ 3.495,€ 1.995,-

Voorkeursplaatsing: 15%
pagina 02 omslag: 30%
pagina 03 omslag: 20%
pagina 04 omslag: 40%

3x plaatsen
€ 3.050,€ 1.625,€ 895,€ 895,€ 560,-

6x plaatsen
€ 2.875,€ 1.545,€ 825,€ 825,€ 525,-

I TOM’s watching you

fotografie Frank Visschedijk

WE KUNNEN NATUURLIJK
NOG MEER!
VRAAG NAAR
ALLE MOGELIJKHEDEN.

WAT TOM’s Preview WAAR Landgoed De Wilmersberg, De Lutte WANNEER 10 april
WIE Ondernemende lezers van TOM WAAROM De nieuwe TOM, Marathon Magazine, gezelligheid
Gastvrouw Githa van Vilsteren
van De Wilmersberg.

Psychologen Selmar Wesselink en
Ferry de Wit vertellen over nut en nood-

Prima weertje, dus goed toeven.

zaak van de Dag van het Werkplezier.

I TOM’s corner

TAX CORNER

Goede sfeer voor en na de preview.

Financieel trio: Rob Postma

Joop Hassink van Marathon Enschede

van Countus met Bernard

kijkt terug op tien jaar voorzitterschap.

Koning en Maarten Klinker
van Eurorisk.

Inflatie van toegevoegde
waarde ook in 2019?

Peter de Bie van Ipsum
Energy, dat na jaren investeren
uit de startblokken vliegt.

Roxanne van der Laan informeerde
over het Saucony Enschede
Marathon Running Team.

Het jaar 2018 is alweer bijna ten einde. Traditiegetrouw maken fiscalisten dan

Aandachtig publiek.

een eindsprint om allerlei zaken nog geregeld te krijgen die in het nieuwe jaar
duurder worden of niet meer kunnen. De ontwikkelingen in de fiscale wet
geving in Nederland kabbelen op dit moment wat voort. Baanbrekende
hersteloperaties van een vastgelopen en verouderd wettelijk systeem heeft
het kabinet ook nu weer niet aangedurfd. Slechts wat achterhoedegevechten,
waarvan overigens de feitelijke impact niet onderschat mag worden, maar die
veelal te maken hebben met capaciteitsproblemen bij de Belastingdienst.

TOM's Preview wordt mede mogelijk gemaakt door AySay, Countus, Fotostudio Visschedijk, Gemeente Almelo
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Daarnaast worden, onder druk van de maatschappelijke discussies rondom

ARNOLD

AAN HET WOORD

belastingontwijking, meer verantwoordelijkheden bij de belastingbetaler en
diens adviseur neergelegd. Zo moeten wij transacties tussen binnenlandse en
buitenlandse concernonderdelen actief melden bij de Belastingdienst zodat
deze zich, eveneens actief, daar een oordeel over kan vormen en daar bovenop
zijn buitenlandse collega informeert over deze transactie zodat, ook hij, in
staat is om ter plekke ‘te controleren’. Klinkt allemaal niet zo beroerd, maar het
kost wel tijd. En, zoals u weet, is tijd geld. Wie gaat dit betalen? U dus. Wat
krijgt u ervoor terug? Niets. Ja, misschien toch wel: een discussie met twee
belastingdiensten die verschillend kijken naar de fiscale gevolgen van de

Tarieven bijsluiter
Tot 25 gram: € 1.995,-

50 tot 75 gram: € 2.345,-

75 tot 150 gram: € 2.695,-

150 tot 225 gram: € 3.045,-

gemelde transactie. Doe ik nu negatief? Misschien wel. Maar waar zit voor u
dan de toegevoegde waarde? Rechtszekerheid? Ik betwijfel het.
Uitsluitend nationaal werkende ondernemers hebben van deze regelgeving
geen last. Niettemin leidt het ‘gewijzigde inzicht’ in de rol en functie van
dienstverleners tot heel veel ‘compliancegedoe’. (Her)identificatie van (ook
bestaande) cliënten, reputatieonderzoek naar deze cliënten in het cliënt
acceptatieproces kosten veel tijd en dus geld. Vroeger was een commercieel
ingestelde fiscalist blij met een nieuwe klant of opdracht. Nu krabt hij zich
eerst achter zijn oor of de kosten van de complianceuren opwegen tegen
de opbrengst van de nieuwe opdracht. En toch; wij moeten veranderen en
dus worden er maatregelen aangekondigd om de sector ‘op orde te krijgen’.
Eén ding is zeker: dat gaat leiden tot meer regelgeving waar u als klant niets
voor terug krijgt. Ik vind dat zorgwekkend. Natuurlijk moet je weten met wie
je zaken doet. Belastingontduiking bestrijden? Helemaal oké. Teveel regel
geving leidt echter tot schijnveiligheid. Het gevaar bestaat dat incidenten de
Arnold Poelstra is Partner en Belastingadviseur bij EY.

norm worden en op die incidenten nieuwe regels worden geschreven waar

EY is een internationaal opererend

door handhaving van die regels onwerkbaar en onbetaalbaar wordt. Iedere

dienstverlenend bedrijf actief op het gebied

regel geeft een reden tot overtreding van deze regel wanneer de toegevoegde

van accountancy en belastingadvies.

waarde onduidelijk  of afwezig  is. En deze overtreding leidt weer tot…

EY Belastingadviseurs LLP I Zwartewaterallee 56 I 8031 DX Zwolle I T.088 407 10 00 I E. arnold.poelstra@nl.ey.com I I. www.ey.nl
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TIJD VOOR TOM!
TOM - Twents Ondernemers Magazine - al meer dan 10 jaar hét toonaangevende
magazine voor de Twentse ondernemer. Eigenzinnig, verrassend, informatief en
met peper tussen de covers. TOM brengt zakelijk, financieel en economisch nieuws
over het Twentse bedrijfsleven op geheel eigen wijze. Want TOM is als de Twentse
ondernemer zelf: innovatief, inspirerend en met pit! Met een groot lezersbereik, een
hoge waardering en een aantrekkelijke uitstraling en vormgeving vormt TOM een
buitengewoon interessant platform om uw diensten en producten te presenteren.
Daarbij kunnen meerdere vormen van adverteren en commerciële uitingen worden
ingezet. Afzonderlijk of in ijzersterke combinaties. Altijd gericht op uw doelgroep.
Als u ook opvallend wilt adverteren met pit, dan is het tijd voor TOM!

OPLAGE: 8.000 EXEMPLAREN
FREQUENTIE: 6X PER JAAR

Preferred Partner van TOM’s Preview behelst het volgende, unieke pakket:
• Exclusiviteit: per editie slechts 1 Preferred Preview Partner
• Halve advertentie in de desbetreffende editie van TOM Magazine
• Speciale vermelding in de uitnodigingen voor TOM’s Preview
(mailingbestand en social media-kanalen)
• Logovermelding op de schermen tijdens TOM’s Preview
• Interview tijdens TOM’s Preview op het podium
• Vermelding met foto op de Watching You pagina in de eerstvolgende editie.
Prijs: eenmalig € 1.250,-

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om sponsor van TOM’s Preview te worden:
• Contract voor één jaar, ofwel 6 TOM’s Previews
• Logo-vermelding op elke (digitale) uitnodiging
• Logo-vermelding op de Powerpoint-presentatie tijdens TOM’s Preview
• Vermelding op de pagina Watching You
• Branche-exclusiviteit
Prijs: € 250,- excl. btw per TOM’s Preview, totaal € 1.500,-

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

VERSPREIDING
TOM Magazine wordt door middel van controlled circulation op naam verspreid aan
8.000 ondernemers in Twente. De edities april en oktober hebben een verhoogde
oplage (12.500) in verband met ons mediapartnerschap met de Enschede Marathon
en Military Boekelo-Enschede. TOM Magazine is via www.magzine.nu tevens
als gratis download voor pc beschikbaar, alsmede via de app te downloaden op
smartphone en tablets. >>

OPLAGE: 8.000 EXEMPLAREN
FREQUENTIE: 6X PER JAAR

Website (Formaat: 1200 x 400 pixels)
4 mnd. € 140,- p.m.
6 mnd. € 125,- p.m.
12 mnd. € 100,- p.m.

tommagazine.nl | tomsbusinessclub.nl
/TomMagazine
info@tommagazine.nl
/TOM - Twents Ondernemers Magazine (groep)
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