
inbedrijf

Nieuw in Weert 
In het pand van Saelmans Makelaardij aan de 
Onzelievevrouwstraat is sinds kort FIDELIS Admini-
stratie & Belastingen te vinden. Het naambord voor 
aan de gevel is nog in de maak maar ze zijn al vol-
op aan het werk; eigenaar Aad Snijders, zijn part-
ner Helma, zoon Marco en collega Frans Peeters. 

Het kantoor in Weert is nieuw maar het bedrijf 
bestaat al 15 jaar. Toen startte Aad zijn eigen 
bedrijf in Zoetermeer na jarenlang werkzaam 
te zijn geweest bij grote bedrijven als KPMG en 
Hewlett-Packard. 

Het bronsgroen bleef lokken…
De wortels van Aad liggen in het Stramproyer land. 
Zijn ouders zijn van Rooy. Vader Snijders was mili-
tair en gestationeerd in de kazerne van Blerick. Aad 
werd geboren in Venlo en later verhuisde het ge-
zin naar de Veluwe waar ook veel kazernes waren. 

Uiteindelijk kwam Aad in Zoetermeer terecht. 
Zijn ouders vestigden zich 30 jaar geleden weer 
in Weert. Moeder Snijders is nu 86 jaar en woont 
in de Heiligenbuurt. Ook bij Aad ging het steeds 
meer kriebelen om terug te keren naar het Lim-
burgse land.

Compleet team
“De gezelligheid, de saamhorigheid en ook het 
Bourgondische spreken zowel mij als Helma enorm 
aan, daarom zijn we hier met ons kantoor gestart 
en willen we op termijn ook hier gaan wonen.” 
Helma vult aan: “We willen weg uit het hectische 
van de Randstad. Hier wordt veel meer kwalita-
tief geleefd, er is meer rust en veel prachtige na-
tuur.” Helma rijdt elke week mee naar Weert en 
ondersteunt waar nodig. Maar ze heeft ook nog 
een eigen praktijk als fysio-/manueel therapeut. 

Zoon Marco studeert HBO-Accountancy en 
helpt pa mee in de zaak. Daarnaast heeft hij 
het druk met zijn sport want hij speelt Eredi-
visie volleybal bij VC Nesselande. Medewerker 
Frans Peeters is van Stramproy en direct aan-
spreekpunt in Weert. Het kantoor heeft zelfs 
een eigen mascotte; Newfoundlander Baloo. 

Fidelis betekent trouw en loyaal
“Kwaliteit, toegankelijk, deskundig, persoonlijk, 
maar ook betaalbaar”, zo omschrijft Aad zijn 
bedrijf. FIDELIS werkt niet alleen voor particu-
lieren maar ook voor MKB-ers en ZZP-ers. ”Vaak 
zitten mensen vastgeroest in oude patronen en 
laten ze hun administratie/belasting jaar in jaar 
uit op dezelfde manier en door dezelfde persoon 
regelen. Zolang je tevreden bent is dat prima”, 

zegt Aad, “maar soms is het verstandig ook eens 
verder te kijken. Het traditionele boekhouden 
maakt plaats voor moderne technieken waar-
mee je je financiële administratie goed in beeld 
kunt brengen. Veel ZZP-ers werken met Excel-
sheetjes en daar kan je prachtig je BTW mee 
doen elk kwartaal, maar als je de jaarcijfers wilt 
doen of een prognose wilt maken of je wilt meer 
inzicht in je financiële administratie als geheel 
hebben, dan red je dat daar niet meer mee.” 

“Met onze ervaring in het automatiseren van 
boekhouding en facturatie kunnen wij uitkomst 
bieden!” vertelt Aad enthousiast.”

Vooruitdenken 
FIDELIS is lid van NOAB, de Nederlandse Orde van 
Administratie- en Belastingdeskundigen en dat ga-
randeert kwaliteit, vakmanschap en actuele ken-
nis van zaken. “Wij gaan verder dan het doen van 
belastingaangifte. Wij denken vooruit en monito-
ren de fiscale positie in de toekomst. Tijdig aan-
passen van voorlopige aanslagen en toeslagen kun-
nen vervelende verrassingen achteraf voorkomen. 

Voor bedrijven hebben we een controlerende en 
adviserende rol. Als je beschikt over volledige 
informatie over je bedrijfsresultaten en liquidi-
teitspositie kun je ook tijdig bijsturen”, legt Aad 
uit. “Dat geeft rust voor de ondernemer.”

Ook voor verenigingen
Door zijn jarenlange ervaring weet Aad dat 
veel verenigingen worstelen met hun adminis-
tratie. “Problemen met het invullen van be-
stuursfuncties maakt het voor verenigingen 
niet gemakkelijk”, legt Aad uit. Met zijn be-
drijf in Weert wil Aad hen de helpende hand 
bieden met administratieve ondersteuning in 
ruil voor bijvoorbeeld een reclamebord bij het 
sportveld. Natuurlijk voor een stukje naamsbe-
kendheid maar hij vindt het ook belangrijk zijn 
steentje bij te dragen aan de gemeenschap. 

Kennismaking
Nieuwsgierig geworden na het lezen van dit ar-
tikel? Neem gerust contact op met Aad of Frans. 
Nieuwe klanten worden beloond met € 15,- shop-
tegoed bij neef Joost Snijders De Echte Bakker in 
Stramproy (de bon vindt u op de pagina hiernaast). 
“Want”, lacht Aad, “bij Snijders zit u altijd goed!”

 FIDELIS Administratie & Belastingen:
  Voor Aad Snijders is 
          de cirkel weer rond 

Monique van den Brandt

Het is eind maart, dat betekent dat het weer tijd is voor de jaarlijkse belastingaangifte. Voor veel mensen 
een noodzakelijk kwaad maar wel een terugkomend gegeven waar niemand onderuit komt. “Leuker 
kunnen we het niet maken, wel gemakkelijker”, propageert de Belastingdienst. Maar is dat wel zo? Je 
kunt ervoor kiezen deskundige hulp in te schakelen. Dan weet je zeker dat het goed gebeurt en dat 
je niets over het hoofd ziet. “Op een persoonlijke, begrijpelijke en betaalbare manier verrichten wij 
werkzaamheden waardoor de klant administratieve en fiscale rust ervaart”, legt Aad Snijders uit.

FIDELIS Administratie & Belastingen
Onzelievevrouwestraat 2, 6004 AC Weert

(Pand Saelmans Makelaardij)
(0495) 230 012  info@fidelis.nl

www.fidelis.nl

v.l.n.r. Marco, Helma, hond Baloo, Aad en Frans.
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