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Mijn geld & ik

EERSTSPAREN,
DANTROUWEN

Elke week bevraagt de redactie een

streekgenoot over financiële kwesties.

Vandaag Floor Kik-Heerebout (42)

uit Bruinisse. Ze is ‘zelfstandig

trouwambtenaar’ en neemt in 2016 een

trouwpauze van een jaar. DOOR HANS PUIK

Haar
toga à 1200
euro was de
grootste
uitgave van
Floor Kik-
Heerebout.
FOTO MARTIJN ROOS

Waarom bent u ondernemer
geworden?
,,Bij gemeenten wordt het trouw-
ambtenaarschap gezien als een ere-
functie. In dienst van de gemeente
Schouwen-Duiveland krijg ik een
trouwvergoeding van 65 euro per
bruidspaar. Dit weegt niet op tegen
het werk dat ik eraan heb. Elke
keer is de waardering groot, maar
de vergoeding niet. Eén van de re-
denen dat ik in 2011 zelfstandig
trouwambtenaar ben geworden is
dat ik het reëeler vind om loon
naar werken te krijgen.”

Wat zijn de tarieven om door u
te worden getrouwd ?
,,De kosten om een zelfstandige
trouwambtenaar in te huren, varië-
ren van 500 tot 1200 euro. Bij mij
betaal je 875 euro. Trouw je in de
buurt, dan is het minder, 795 euro.
Daarmee zit ik niet aan de boven-
kant van de markt, maar ik vind
het ook flinke bedragen.”

Waarom zou je 875 euro betalen voor
een trouwambtenaar?
,,De service eromheen speelt een
belangrijke rol. Ik praat vooraf met
ouders en getuigen, als het bruids-
paar dat wil. Wat ook meespeelt: bij
gemeentes kun je wel een voorkeur
uitspreken, maar je weet niet of je
die ambtenaar ook krijgt. Als het
niet klikt, jammer dan. Hoe slech-
ter gemeentes voor hun bruidparen
zorgen, des te beter dat is voor mij.
Mijn agenda zit overvol, dat is één
van de redenen om volgend jaar

een sabbatical in te lassen.’’

Hoe kijkt u aan tegen de financiële
risico’s van ondernemen?
,,Ik heb veel respect voor mensen
die de stap durven zetten om hun
baan op te zeggen en als zelfstan-
dige verder gaan. Naast mijn on-
derneming werk ik vier dagen in de
week op een middelbare school als
personeelsadviseur. Dat is relatief
gemakkelijk. Je krijgt elke maand je
geld gestort. Als ondernemer, als
het wat minder gaat, verdien je
soms niets. Dat besef is bij mij
doorgedrongen. Mijn bewondering
voor zelfstandigen is groot.”

Wat is uw grootste financiële
uitspatting geweest?
,,Mijn toga. Die kostte 1200 euro.
Dat was mijn eerste investering als
ondernemer. Ook een goede web-
site is prijzig. Inclusief meerdere
aanpassingen komen die kosten
eveneens boven de duizend euro
uit.”

Wat is uw grootste miskoop?
,,Een livescribe pen. Het leek voor
mij een geweldige uitvinding, want
de interviews met bruidsparen kon
ik ermee opnemen. Achteraf bleek
de beschrijving al veel te complex
en heeft de pen nooit dienst ge-
daan. De aanschafprijs bedroeg 200
euro, een enorme miskoop.”

Bent u een voorstander van lenen?
,,Geld lenen zit niet in mijn karak-
ter. Lenen voor een bruiloft moet je
wat mij betreft nooit doen. Eerst
sparen, dan pas trouwen, is mijn
advies.”

Waar legt u bewust geld voor apart?
,,Voor later. Als personeelsadviseur
zie ik dat mensen boven de 55 het
steeds zwaarder krijgen. De inhoud
van werk en de maatschappij ver-
anderen. Ik calculeer in dat dit bij
mij niet anders zal zijn. Daarom
ben ik al bezig met een goede pen-
sioenopbouw.”

Hoe slechter een gemeente voor
bruidsparen zorgt, des te beter
dat is voor mij enmijn collega’s
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Als de kruitdampen zijn opgetrokken,
blijft er een waar slagveld achter.

Weissenhorner, Marqt
(€1,79, 100g). De biologische cacao
smaakt vers en je proeft de mascarpone.
Nou vooruit, een aanmoedigingsprijs.

5,7

Zaanse Hoeve, Albert Heijn
(€2,29, 4x80g). Te nat, te weinig
koek en te veel alcohol. Ook jam-
mer: laat een vettig nasmaakje
achter.

4,4

4,3

De rest (in shock): ,,Nééééé! Nee.
Dat kan écht niet.”
Anna: ,,Kijk, zo zijn Italianen. Het
is uitgesloten dat we het ergens
over eens worden.”

Zompig
Behalve in het vervolg van deze
avond dan. Want hoe goedgemutst
de panelleden ook zijn, het oordeel
is keer op keer even genadeloos als
unaniem: dit is heiligschennis op
een bord!
Het hoofdschudden begint al bij de
aftrap met de tiramisu van Zaanse
Hoeve: ,,Jasses, deze laat een vettig
laagje achter op de tong.”
In de volgende rondes vliegt het
onbegrip over de eettafel. Jumbo
(,,Dit mag je alleen met grote fanta-
sie nog tiramisu noemen”), Plus
(,,Ik proef de motorolie en het
zweet van de fabrieksarbeiders”),
Melkan (,,Als ik met mijn tong een
hapje tegen mijn gehemelte druk,
voel ik de goedkope alcohol er ge-
woon uitvloeien”); ze bewijzen stuk
voor stuk dat een relatief eenvou-
dig toetje wel degelijk enige kunde
vereist. Om nog maar te zwijgen

mia,

Luchtig, maar met een bite. Een beetje

zoet, maar ook een bittertje.

De lekkerste tiramisu is een vat vol

tegenstrijdigheden. Geldt dat ook voor

onze supermarktvarianten?

DOOR MATTHIJS MEEUWSEN | FOTO’S SHODY CAREMAN

L
aten we wel wezen: een
echte Italiaan eet natuur-
lijk geen supermarkttira-
misu. De ultieme
toetjestroost (‘tirami su’

betekent zoveel als ‘trek me om-
hoog’) maak je zelf, komt van je
nonna of haal je – als je echt, écht
geen tijd hebt – bij je vertrouwde
traiteur, patisserie of delicatessen-
zaak. Maar vooruit, onze panelle-
den hebben hun geboortegrond in
Rome en Palermo al jaren geleden
ingeruild voor de Amsterdamse
Pijp, dus hoog tijd om eens te proe-
ven hoe die Hollandse grootgrut-
ters eigenlijk omspringen met het
culinaire erfgoed van het moeder-
land. Wat is er fijner dan met een
flesje prosecco erbij lekker een
avondje kibbelen over de ideale
hoeveelheid cacao, de fermheid van
de mascarpone en het subtiele
kraakje van de savoiardi-koek?
Riccardo: ,,En het type koffie is ook
heel belangrijk, hè.”
Alberto: ,,Ja, ik maak altijd een mix
van cacao en koffiepoeder.”
Anna: ,,O, ik gooi er gewoon Nes-
café in.”

Mamma

dit is net
scheerschuim
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Jumbo huis-
merk
(€1,59, 2x90g). De
crème is te licht en
lagen ontbreken
volledig. Door naar
de prullenbak.

Plus huismerk
(€2,93, 500g). De
meest industriële,
overduidelijk machine-
werk. Véél te zoet ook.
,,Zelfs Stella vindt ’m
vies!”

3,8
Melkan,

Hoogvliet
(€0,75, 80g). Vre-
selijk. De smaak
wordt zwaar over-
heerst door alco-
hol.

3,6

27

KLEINGELD

procent stegen aard-
appelen in prijs afgelopen jaar.
Veel producten werden juist
goedkoper, zoals brandstof.
BRON: CBS

Je tankt trouw bij BP of
Shell en toont je AirMiles-
kaart bij allerlei winkels
maar je doet nooit iets met
de gespaarde punten?
Dan is nu een goede tijd
om te cashen. Veel van de
deelnemende winkels aan
spaarprogramma’s hebben
ideale cadeaus voor de
feestdagen. Je kunt ze
maar vast in huis hebben.

BESPAARTIP

Cash je spaar-
kaarten nu

Maak je geld over naar het
buitenland, dan pikt de
bank een deel in. Gebruik
je TransferWise (gratis
voor iOS en Android), dan
scheelt dat tot honderd
procent aan kosten. Een
van de bedenkers stond
aan de basis van Skype.

Geldvervoer
zonder kosten

Mensen die niet
goed met geld kun-
nen omgaan, zitten
zichzelf in de weg.
Ze plannen niet
vooruit, hebben min-
der vaak spaargeld
en houden hun ad-
ministratie niet vaak
bij. Dat blijkt uit
onderzoek van het
Nibud. De bevindin-
gen zijn te vinden via
de site nibud.nl.

Brein
hindert
financiën

Hoe is het om als werkne-
mer mede-eigenaar te zijn
van je bedrijf? In het boek
Iedereen aandeelhouder
geeft Pascale Nieuwland
een handleiding voor
directeuren, aandeelhou-
ders en bestuurders die
willen weten hoe mede-
werkersparticipatie werkt
(SNPI, €37,50).

BOEK

Werknemer
als eigenaar

over de Solo Italia, een tiramisu die
van het panel direct moet worden
teruggetrokken uit de schappen.
,,Mama mia, dit is net scheer-
schuim!”

Hakken over de sloot
Gelukkig zijn die Italianen de
slechtsten niet, en past het actie-
plan ‘Red de Hollandse super-
markttiramisu’ in vijf punten op
een bierviltje.
De vereiste maatregelen: meer mas-
carpone, meer koffie, een droge
koekjesbodem en een structuur van

VOORU
GETEST

Hollanders zijn toetjes-
barbaren. Van Tiramisu
bakken ze niets, volgens
echte Italianen.

Solo Italia, Jumbo
(€2,29, 4x80g). Zom-
pig zooitje met we-
derom veel te veel
alcohol. Advies: ,,Trek
dit alsjeblieft terug uit
de schappen.”

2,8

ONSPANEL

ANNA CALOGERO (51)
Verruilde Rome twin-
tig jaar geleden voor
Amsterdam. Erkend
hypnotherapeute,
vrolijke gastvrouw en
bevlogen panellid.

ALBERTO PIROTTI
(46)
IT’er en huisvader,
woont ook al twintig
jaar in Nederland. Is
als fervent hobbykok
een ware fijnproever.

STELLA BOEREBACH
(12)
Dochter van Anna. Is
als stille smaakkracht
het mildst in haar
oordeel. Zijn het de
Nederlandse genen?

CLARA BOSCO (38)
Arme Clara, de free-
lancer bij een NGO,
woont nog geen jaar
in Nederland en moet
nu al kennismaken
met zoveel culinaire
onkunde.

RICCARDO ANDREOLI
(47)
Projectmanager bij
een vertaalbureau en
al tien jaar weg uit
Palermo. Analytische,
maar genadeloze
keurmeester.

Als je als Italiaan in het
buitenland gaat wonen, moet je
je culinaire verwachtingen flink
naar beneden bijstellen

duidelijke lagen. Maar vooral –
schrijven we even mee, Hollandse
toetjesbarbaren? – veel, echt véél
minder alcohol.
,,Jongens, wáárom in vredesnaam
zoveel alcohol?”, heft Anna haar
handen ten hemel.
Riccardo: ,,Ja, het is net zoals de
Nederlanders doen met knoflook;
als je er maar gewoon heel veel van
in je pasta gooit, dan proef je de
fouten niet.”
Alleen de winnaar – de biologische
Weissenhorner tiramisu van Marqt
– haalt uiteindelijk met de hakken
over de sloot een voldoende.
Clara: ,,Het is meer een aanmoedi-
gingsprijs dan een echte winnaar,
hoor.”
Riccardo: ,,Het is overduidelijk de
beste, maar nog steeds helemaal
niks.”
Moraal van het verhaal: ,,Als je als
Italiaan in het buitenland gaat
wonen, moet je je culinaire ver-
wachtingen flink naar beneden bij-
stellen”, concludeert Alberto.
O, nog één vraag aan de verslagge-
ver: ,,Mogen we je bellen als we
morgen ziek zijn?”


