
Slooten van den Bogaart

Na een zomer die gedomineerd werd door hitte en droogte, zou je bijna ver-
geten dat er een gigantisch sportevenement op de kalender ontbrak: het 
Wereldkampioenschap Voetbal. Dit jaar wordt de strijd om het beste landen-
team gestreden vlak vóór het officiële begin van de winter, in Qatar. Slooten 
van den Bogaart accountants & adviseurs haakt er sportief op in door het 
organiseren van een WK Poule. De (geld)prijzen gaan naar goede doelen. 

‘ ONZE WK POULE DRAAGT BIJ 
AAN HET GROEPSGEVOEL’

“Wij gaan in samenwerking met Schaap 
Events een WK Poule organiseren”, trapt 
fiscaal jurist Remco van Slooten af.  
“De poule staat open voor alle lezers van  
InZaken Land van Cuijk & Noord-Limburg 
en natuurlijk ook voor onze relaties, deels 
natuurlijk dezelfde mensen. Peter en Ans 
Schaap van Schaap Events uit Gassel zijn 
al heel lang een relatie van ons. Zij hebben 
ervaring in het organiseren van dit soort 
poules voor bedrijven en verenigingen. 
Aan het prijzengeld verbinden we goede 
doelen, die de winnaars zelf mogen kiezen.”

Warm hart
De WK Poule wordt door Schaap Events 
ingericht in de Slooten van den Bogaart- 

huisstijlkleuren, waarbij uiteraard het 
oranje niet ontbreekt. Het Cuijkse accoun-
tantskantoor draagt voetbal een warm 
hart toe, wat volgens Eric van den Bogaart 
alleen al blijkt uit de sponsoring van JVC 
in Cuijk en het Wijchense SC Woezik. “Het 
idee achter de poule is dat je je verbonden 
voelt in een groep. Schaap Events verzorgt 
dit tijdens dit WK ook voor bedrijven, 
vriendengroepen verenigingen onderling, 
maar wij vonden het leuk om dit voor 
iedereen open te stellen.”
Het WK in Qatar duurt van zondag 20 
november tot en met zondag 18 december, 
de finaledag. In de tussenliggende periode 
spelen – aanvankelijk – 32 landen in totaal 
64 wedstrijden. Nu het WK in de winter 

www.slootenvandenbogaart.nl / svdb.wk-voetbalpoule.nl

wordt georganiseerd (in Qatar is het in  
de zomermaanden gemiddeld veertig  
graden…) mag het toernooi ongetwijfeld 
op extra aandacht rekenen; er zijn in de 
periode immers geen andere grote sport-
evenementen gaande. 

Prijzen
De eerste prijs is een geldbedrag van  
€ 250, ten bate van een goed doel naar 
keuze in het Land van Cuijk. Zo zijn ook de 
tweede en derde prijs bestemd voor een 
regionaal goed doel, met geldbedragen 
van respectievelijk € 100 en € 50. De 
troostprijs: eenmalig gratis je privé- 
aangifte laten verzorgen door Remco  
van Slooten. 

Voor het meedoen ga je naar  
svdb.wk-voetbalpoule.nl, waar je  
je kunt registreren tot een half uur voor 
aanvang van de eerste wedstrijd op 
zondag 20 november. 
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