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Geachte relatie,  

 

ER IS NIEUWS BIJ C.A. OOSTERMAN-BIJL BOEKHOUDINGEN  

EN BELASTINGZAKEN. 

 

Zoals u wellicht al gehoord heeft is ons pand Langeweg 18 verkocht en moeten we verhuizen. 

Om de continuïteit voor de klanten te garanderen, hebben we samenwerking gezocht met een ander 

administratiekantoor. 

 

Als je dan 66 jaar bent, wordt het tijd om mede in belang van je klanten te voorzien in je opvolging. 

Daar zijn we, denken wij, goed in geslaagd. 

 

Wij zijn in contact gekomen met accountantskantoor Van Zomeren & van der Graaf (VZG).  

VZG is een bedrijf dat al meer dan 35 jaar bestaat en heeft vestigingen in Maassluis, Sliedrecht en 

Rockanje. De heren Marcel van Zomeren AA en Arjen van der Graaf zijn al geruime tijd werkzaam in 

de branche en VZG had de ambitie om verder door te groeien. De eerste stap hiervoor hebben ze al 

in 2019 gezet door een intensieve samenwerking met administratiekantoor Vellekoop in Rockanje op 

te zetten. Voor VZG een unieke kans om met deze samenwerking ook een steunpunt op Voorne 

Putten te hebben.   

 

We zijn dan ook verheugd om bekend te maken dat alle activiteiten binnen C.A. Oosterman-Bijl 

worden samengevoegd met die van VZG Vellekoop in Rockanje. Hoe? Alle activiteiten en 

werknemers binnen C.A. Oosterman - Bijl zullen verhuizen naar de Moolhoek 16 in Rockanje.  

 

Wanneer 

Vanaf 1 maart 2022 gaan we starten met de samenvoeging en het in elkaar vlechten van de 

organisaties. 

 

Wat gaat dat betekenen voor u! 

U mag op ons blijven rekenen, onze service en dienstverlening menen wij met deze samenvoeging 

voor de langere termijn, verder te versterken en zelfs uit te breiden. Kennis en knowhow van de 

beide bedrijven wordt hiermee gebundeld en bij elkaar gebracht. We hebben de ruimte, we hebben 

de faciliteiten en we hebben de mensen. Kortom we kunnen onze deskundigheid en kennis beter 

concentreren en verder, voor zover nodig, gericht ontwikkelen en voor u beschikbaar hebben.  

Nee, is geen antwoord! 

 

 

 

 



 

 

Moet u wat doen? 

U hoeft niets te doen. Wij regelen alles zo soepel mogelijk, zodat u zich kunt blijven richten op uw 

business en er komt meer capaciteit en kennis beschikbaar om u mee van dienst te zijn. 

Kom gerust na 1 maart ook bij ons langs, om te kijken hoe de samenvoeging heeft 

plaatsgevonden. 

 

Wij hebben er zin in en wij hebben de volle overtuiging hiermee de C.A. Oosterman - Bijl activiteiten 

op verantwoorde wijze over te dragen en voort te zetten, om u in de toekomst nog beter van dienst 

te kunnen zijn. Er ontstaat een krachtige organisatie waarmee VZG Oosterman klaar is voor de 

toekomst en beschikt over alle faciliteiten die nodig zijn.  

 

 

Contactgegevens: 

VZG Vellekoop                                                                VZG Oosterman   

Moolhoek 16                                     Moolhoek 16 

3235 XK Rockanje                                    3235 XK  Rockanje 

0181-402355                                     0181-484914 

www.vzg.nl                                      info@oosterman-administraties.nl  

 

Neem gerust contact met ons op, als een of ander vragen oproept, of kom gewoon langs om kennis 

te maken met het team van VZG of de vertrouwde medewerkers binnen C.A. Oosterman - Bijl.  

 

Graag tot ziens. 

 

        

 

Ina Oosterman - Bijl                                                    Marcel van Zomeren AA 

 

 

   

  

 

Arjen van der Graaf 

 

 

 


