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27 juni 2019

Marcel Welsink nieuwe bestuursvoorzitter Grant
Thornton
Marcel Welsink RA (57) is met ingang van 1 juli 2019 benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van
accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton.
Hij volgt daarmee Frank Ponsioen op, die de functie de afgelopen zeven jaar heeft vervuld. Hiermee bestaat de nieuwe
raad van bestuur van Grant Thornton in Nederland uit drie personen: Marcel Welsink, drs. Sebo Havinga (54) en Bart
Jonker RA (51).
Marcel Welsink is sinds 1985 werkzaam bij Grant Thornton. In 1995 werd hij benoemd tot partner. Voordat Welsink in
2012 toetrad tot de raad van bestuur, was hij werkzaam binnen de controlepraktijk in Amsterdam en bekleedde hij
daarnaast diverse functies. Zo was hij vestigingsleider, IBC-director, directeur Assurance en serviceline leader
Assurance. Binnen de raad van bestuur was Welsink verantwoordelijk voor de aandachtsgebieden Finance, IT en Risk
en compliance.
Marcel Welsink zegt over zijn benoeming: "In de afgelopen bestuursperiode heb ik mij voornamelijk gericht op mijn
rol als cfo. Als voorzitter worden mijn speerpunten innovatie, duurzaamheid en technologie, zowel ten behoeve van
onze klanten als onze eigen organisatie."
Met de benoeming van Marcel Welsink kondigt Grant Thornton tegelijkertijd de geplande invulling aan van Prof. Dr.
Cokky A.R. Hilhorst als lid van de raad van commissarissen en drie nieuwe partners, te weten drs. Margreet LigthartOverweel RA (45), drs. Alex Ruigendijk RA (43) en drs. Jan Ruigendijk RA (47) (allen per 1 juli 2019).

Oob-vergunning
Grant Thornton kondigde eind 2018 aan uiterlijk 1 juli zijn oob-vergunning in te leveren. Grant Thornton zegt zich in
de toekomst meer te willen focusen op het leveren van diensten aan het mkb en familiebedrijven en klanten in het mid
corporate segment. Ponsioen, die eind december uittrad als partner, bleef vanwege het proces rondom het omzetten
van de oob-vergunning aan tot eind juni.
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Koningin bezoekt KPMG voor jubileum Stichting Petje
af
Koningin Māxima bezoekt op 9 juni het hoofdkantoor van KPMG in
Amstelveen, ter gelegenheid van het vijftienjarig jubileum van Stichting Petje
af. KPMG is donateur... 
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10 december 2021

Visser & Visser op kop in MT1000 2021 Accountancy
Visser & Visser is dit jaar als eerste geëindigd in de categorie Accountancy in
de MT1000, de jaarlijkse lijst van duizend beste zakelijke dienstverleners van
businessplatform... 
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25 mei 2021

EY droeg steentje bij aan Eurovisie Songfestival
Het Eurovisie Songfestival 2021, dat van 18 tot en met 22 mei plaatsvond in
Rotterdam, leverde in zekere zin ook voor EY 'douze points' op. Het
succesvolle evenement... 
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03 mei 2021

KPMG volgens LinkedIn beste werkgever van
Nederland
KPMG staat op nummer 1 van de LinkedIn ‘Top Companies List’, een ranglijst
met de 25 beste werkgevers van Nederland. 
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21 april 2021

PwC populairste kantoor onder Amerikaanse
accountants
PwC pakt de eerste plaats in de 2022 Vault Accounting 50, een jaarlijks
onderzoek onder 11.400 accountants in de VS. 

