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CURRICULUM VITAE 
 
PERSONALIA 
 

Naam      : Elroy Anthony 
Adres      : Corantijnstraat 90, 2315 VT Leiden 
Geboortedatum    : 27 oktober 1977 
Mobiel      : 06-20583258 
E-Mail      : eanthony7@hotmail.nl 
Burgerlijke staat   : Gehuwd 
 
 

LOOPBAAN 
 

11-2015 tot heden  : Ordent Boekhouding     - Freelance administrateur 
02-2015 tot 11-2015  : Flexus Management Consultants BV - Financieel administrateur 
07-2012 tot 12-2014  : Adminflex Financial Services BV   - Coördinator financiële administratie 
07-2004 tot 11-2011  : Stg. De Levensstroom     - Allround administratief medewerker 
 
 

OPLEIDINGEN 
 

Aug. ‘14 - Jan. ' 16   Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)  - LOI 
       deelcertificaat Bedrijfsadministratie: Behaald 
 

Mrt. ‘10 - Jan. ‘12   Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)  - LOI 
       Diploma: JA 
 

Sep. ‘09 - Mrt. ‘10   Financieel assistent - LOI 
       (Basiskennis Boekhouden & Basiskennis Kostprijscalculatie) 
       Diploma: JA 
 

Jan. ‘09. - Aug. ‘09   Praktijkdiploma Ondernemer MKB - LOI 
 De studie volledig doorgenomen. Geen gebruik gemaakt van examinering voor 
 diplomering. 

 

Sep. ’96 - Mei ‘99   mts Bouwkunde - Ir. Cesar Terzano Aruba 
       Diploma: JA 

  

Sep. ’92 - Mei ‘96   lts Bouwkunde - SGB Bonaire 
       Diploma: JA 
 
CURSUSSEN 
Mrt.2015     1 dags-training Exact Online 
       Aan de slag met Exact Online Accountancy 
 

Mrt.2015     1 dags-training Exact Online 
       Aan de slag met Exact Online Accountancy geavanceerd 
 
 

AUTOMATISERINGSKENNIS 
 

 MS Word      Twinfield 
 MS Excel      Exact Online  
 MS Access      Asperion 
 MS Outlook    e-Boekhouden  
 
 

TAALVAARDIGHEDEN 
 

 Nederlands   - goed      
 Engels      - goed     
 
 

RIJBEWIJS NL 
 

B  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Als ervaren financieel admini-
strateur ben ik in staat om rust, 
orde en stabiliteit te creëren op 
het werkveld en in werkproces-
sen.  
 
Na een aantal jaren werkzaam 
te zijn geweest bij een admini-
stratiekantoor ben ik sinds eind 
verleden jaar als freelancer aan 
de slag gegaan.  
 
 

 

ERVARING MET: 
 Rijscholen 
 Kapsalons 
 Cafetaria's 
 Consultants (zzp'ers) 
 Bouw- en klusjesbedrijfjes 
 In- en verhuur van vastgoed 
 Webshops 
 Autogarage 
 MKB ondernemingen 
 
 
KARAKTER EIGENSCHAPPEN: 
Enkele punten die mij als 
persoon typeren zijn:  
 Ambitieus 
 Ondernemend 
 Gedreven 
 Resultaatgericht 
 Planmatig 
 Zelfstandig  
 Harde werker 
 Leergierig 
 Geordend 
 Flexibel van karakter 
 Behulpzaam 
 Proactief 
 Breed inzetbaar 
 
 
BESCHIKBAARHEID: 
Per direct voor 24 uren per 
week (3dg). 
 
 
INHUURTARIEF: 
€35,- per uur 
 
 
HOBBIES: 
Fitness 
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KORTE BESCHRIJVING VAN DE OPGEDANE WERKERVARING 
 
Periode  : Februari 2015 - November 2015 
Functie  : Financieel Administrateur (2de leidinggevende) 
Werkgever : Flexus Management Consultants B.V. 
 
 Verwerken van inkoopfacturen bij diverse klanten 
 Verwerken van verkoopfacturen bij diverse klanten 
 Verwerken van banktransacties bij diverse klanten 
 Verwerken van kasstaten bij diverse klanten 
 Verwerken van memoriaal boekingen bij diverse klanten 
 Verwerken van loonjournaalposten 
 Balanscontrole en het samenstellen van balansdossier 
 Verrichten van correcties op grootboekrekeningen 
 Assisteren bij het samenstellen van Jaarrekeningen 
 Kasbeheer 
 Crediteurenbeheer 
 Beheren van intercompany transacties 
 Uitzoeken en ophelderen van tussenrekeningen 
 
 
 
Periode  : Juli 2012 - December 2014 
Functie  : Coördinator financiële administratie 
Werkgever : AdminFlex Financial Services B.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periode  : Juli 2004 - November 2011 
Functie  : Allround administratief medewerker 
Werkgever : Stg de Levensstroom  
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Kasbeheer 
 Registreren van de wekelijkse kasontvangsten  
 Kasstortingen bij de bank verrichten 
 Financiële overzichten uitdraaien vanuit Access 
 Registratie van stamgegevens van de leden 
 Bijhouden van betaalde abonnementsgelden 
 Bijhouden van per Kas en Giro ontvangen giften  
 Incasseren via Rabo internetbankieren 
 Cursusadministratie 

 

 Bijhouden betalingen v/d aangemelde cursisten 
 Ledenadministratie - circa 50.000 
 Beheer van het algemeen mailaccount 
 Verwerking van de dagelijkse post 
 Bestellen van kantoorartikelen 
 Bijhouden verjaardagen van personeelsleden 
 Verzenden van een kwartaalblad (oplage ±37.000 st.)  
 Verzending van alle voorkomende bulk correspondenties 
 Beheer van de afdeling voorraad audio & producties. 
 

 Opstellen van planningen en deadlines 
 Optimaliseren van div. werkprocessen 
 Beheer van de administratie van de eigen B.V.'s 
 Beheer van de klantenadministraties 
 Aanmaken van nieuwe administraties in het fin.systeem 
 Invoer- en beheer van stamgegevens in fin. pakket 
 Aansturen/begeleiden van medewerkers 
 Controleren van werkzaamheden medewerkers 
 Overleg met Alg. directeur aangaande status klanten 
 Plaatsvervangend teken- en beslissingsbevoegde  
 Kasbeheer 
 Verwerken van alle dagboeken 
 Verwerken van de maandelijkse loonkosten 
 Btw-aangifte (maandelijks en per kwartaal) 
 Managementrapportages sturen naar de klanten 

 

 Klanten bezoeken t.b.v. hun boekhouding 
 Controleren van door klanten gevoerde boekhouding 
 Telefonische ondersteuning van klanten  
 Detachering bij klanten 
 Bemiddelen t.b.v. de klant bij de belastingdienst 
 Beheren van R/C en tussenrekeningen 
 Correctie- /memoboekingen verrichten 
 Assisteren bij het opstellen van Jaarrekeningen 
 Maandelijkse Facturatie naar de klanten 
 Uitvoeren v/d maandelijkse incasso's 
 Debiteurenbeheer  
 Crediteurenbeheer  
 Betalingsopdrachten gereed zetten bij de bank 
 Selectieprocedure van stagekandidaten 
 Stagebegeleiding 

 

 Voeren van div. administraties obv kostenplaatsen en kostendragers 
 Reconciliëren van Rekening-courant 
 Detachering bij klanten tbv hun boekhouding 
 Klanten begeleiden met het zelf verwerken van hun boekhouding 
 Coachen van klanten in in de programma's Twinfield en Exact Online 
 Btw / ICP-aangifte 
 Opstellen en bewaking van algemene planningen. 
 Archiveren van financiële stukken 
 Tijdig signaleren van (mogelijke)probleem gevallen 
 Plaatsvervangend beslissingsbevoegde 
 Aanspreekpunt voor medewerkers 
 Optimaliseren en bewaken van werkprocessen 
 Stagebegeleiding 

 
 

dhr. E. Anthony 


