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Speciale gebeurtenissen          
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Wistjedatjes 
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SPECIALE

Ashley heeft het laatste 
examen van de opleiding Moderne Bedrijfsadminis-
tratie gehaald en is daarmee geslaagd!

Jasper is geslaagd voor zijn master Nederlands 
Belastingrecht en heeft van het partnerteam een 
lekker pakket van Bakkerij Kruijmer gekregen.

 

GEBEURTENISSEN



KLANT UITGELICHT

REUMANEDERLAND HEEFT 
VOOR LENTINK GEKOZEN!

Het is weer zover, een landelijk 
bekende organisatie heeft voor 
Lentink gekozen. Het was een 
spannende strijd. 

Van de 5 kandidaten gingen we 
uiteindelijk naar de ‘finale’ met 
nog 2 kantoren (Mazars en 
Schuiteman). Laurens en 
Amelius mochten Lentink 
verdedigen in de finale en 
met resultaat. #zeerdankbaar!

 

REUMA NL



AJAX LANDSKAMPIOEN!

PSV-er Watchik baalt enorm!
Ajax fan Robin lacht! 

ROBIN TRAKTEERT OP AJAX GEBAK



CORONA UPDATE

Sorry, maar dit is echt het meest veilige 
thuiswerkplekje van Lentink…..

Wellicht wordt dit de vervanger van de 
Lentink dopper?

DE LENTINK THUISWERKBESCHERMER



COLLEGA AAN HET WOORD 

…Sinds april dit jaar heb ik een 
kajuitzeilbootje waar we lekker 
mee kunnen varen. Het leuke 
daarvan is, ook 
andere mensen kunnen mee op 
het bootje. En ja, ook collega’s!

 

BART WESTLAND



BIJZONDERE
‘Know your client 
business in de praktijk’
Stichting Stad en Natuur een bekende 
stichting in het Almeerse heeft afgelopen 
jaar voor Lentink gekozen. Op 7 locaties 
worden activiteiten uitgevoerd die de 
stad en natuur bij elkaar brengen. 

Het idee werd vanuit het controleteam 
geopperd om elk jaar een locatie te be-
zoeken om de klant beter te leren ken-
nen. 

Op een mooie dag bezochten wij de 
Beestenbende in Almere Buiten. Uitein-
delijk hebben we deze foto’s inclusief 
een kort verslag opgenomen in ons ac-
countantsverslag. De Raad van Toezicht 
had dit niet eerder meegemaakt en kon 
dit zeer waarderen.p een locatie langs 
geweest). 

WERKERVARING



DIGITAAL UITJE

Digitaal uitje van het partner-
team! De online escape room 
“Pegasus Project” Meerdere 
collega’s deden mee om elkaar 
in Corona tijd digitaal te ont-
moeten. 

Zelfs de kinderen van collega’s 
deden mee! En de vrouwen van 
mannelijke collega’s moesten 
ook meehelpen!

ONLINE ESCAPE ROOM



HOEZO TEAMPLAY?
SNEEUWPRET



HET LENTINK
THUISDINNER!



RESPECT JOHN..
WISTJEDATJE

Sommige partners zien het even niet
zitten met de corona… 

 



LENTINK INSIDE

RARA welke slimme 
collega is dit?


