aat te Valkenswaard.

De 1e jaarrekening over 1935.

De heer van Woensel

1935
De heer J.H. van Woensel was bedrijfsleider bij een overhemdenfabriek. Het ondernemersbloed in zijn aderen
bracht hem er toe, na diverse aanvullende studies gevolg te hebben, een eigen accountantskantoor te starten in Valkenswaard. Accountantskantoor J.H. van Woensel was al gauw het grootste accountantskantoor in
Valkenswaard en was gevestigd aan de Paralelweg Noord 42.

1935

Het pand aan de Schotelmanstr

1940

1945

Het pand aan de Parallelweg te Valkenswaard.

1950

1955

1969
De heer van Woensel was al enige tijd op zoek naar een accountant die te zijner tijd zijn kantoor zou kunnen overnemen.
Tegelijkertijd was de heer Jan Kalb, toen 35 jaar, op zoek naar een dergelijke uitdaging. Hij had zijn studie accountant en federatie belastingadviseur
inmiddels afgerond en had hiervoor middels een vierjarig dienstverband op Aruba de nodige financiële middelen vergaard.
De heren vonden elkaar en besloten ingaande 1 januari 1969 een samenwerking aan te gaan onder de naam “Accountantskantoor en Belastingadviesbureau Van Woensel & Kalb”. De samenwerking beoogde zes jaar met elkaar onder deze naam te werken, waarna de heer van Woensel zou
uittreden. Helaas overlijdt de heer Van Woensel al op 68 jarige leeftijd op 22 september 1972, na een kort ziekbed.

1960

1965

1/1/1969 t/m 22/9/1972
Van Woensel & Kalb

15/2/1935 t/m 31/12/1968 • Accountantskantoor J.H. van Woensel

Liny en Jan Kalb

1971
Van Woensel & Kalb groeide behoorlijk en betrekt, na eerst nog gehuisvest te zijn in het woonhuis (beter
gezegd de zolder) van Jan en Liny Kalb, naar een groter pand: Waalreseweg 2. Rond deze tijd wordt,
vooruitstrevend als het kantoor is, ook de eerste computer aangeschaft, waarmee gedacht wordt ‘onze
relatiekring nog sneller te kunnen adviseren’. Medewerkers die deze omslag in werkwijze meemaakten
waren onder andere (naast Jan en Liny Kalb) Ietje van Hoof, Betsie Buelens en Ans Rovers.

1975

1980

1985

1/12/1969 t/m 31/12/1970
Schotelmansstraat 20

15-2-1935 t/m 30/11/1969 • Locatie: Paralelweg Noord 42

1988
de samenwerking tussen Jan Kalb en Cor Moonen
werd einde 1987 beëindigd, waarna beide heren
weer zelfstandig verder gingen. Jan Kalb noemde
zijn kantoor hierna “Kalb en Partners”, en de partners… dat waren zijn medewerkers! In 1998 werd
(overigens 3 jaar te laat…) het 50-jarige jubileum
gevierd, waarbij namens het personeel een mooi
delfsblauw herinneringsbord werd aangeboden aan
Jan en Liny Kalb.

1970

Het pand aan de Waalreseweg te

1995
Op 1 april 1995 nam Peter Kalb, zoon van Jan & Liny, op 27 jarige leeftijd het
accountantskantoor over, waarbij Jan Kalb hem de fijne kneepjes van het vak
bijbracht. Peter was inmiddels afgestudeerd als bestuurlijk informatiekundige en had
enige jaren ervaring opgedaan bij andere accountantskantoren.
In 1997 studeerde hij af als registeraccountant, waarna zowel Jan als Liny Kalb
(salarisadministratrice) de tijd rijp vonden om te stoppen met hun werkzaamheden
voor het kantoor.

Perry Wils, Willie Mommers en Peter Kalb.

Valkenswaard.

1977
Kantoor Kalb BV breidde verder uit en had behoefte aan versterking. Deze versterking werd gevonden in
samenwerking met het kantoor van Cor Moonen, waarmee Kantoor Kalb BV vanaf september 1977 fuseerde.
Jan Kalb en Cor Moonen werkten hierna als accountant respectievelijk bedrijfseconoom 10 jaar samen onder
de naam “Kalb & Moonen”., waarbij naast Waalreseweg 2 ook het naastgelegen pand, nr. 4, werd betrokken.

1990

1995

2000

De heren Moonen en Kalb.

2005

1/1-1971 t/m 30/6/2005 • Locatie: Waalreseweg 2
23/9/1972 t/m 31/8/1977
Kantoor Kalb BV

2001
Vanaf 1995 had het kantoor een gestage groei doorgemaakt naar inmiddels zo’n 15 werknemers in 1999 .
Om deze groei te kunnen bijbenen zocht Peter Kalb naar
versterking op het gebied van accountancy en fiscaliteit.
Deze versterking werd gevonden in de vorm van Perry
Wils (accountant) en Willie Mommers (belastingadviseur),
die beiden in 1999 in dienst traden. Tussen Peter, Perry
en Willie klikte het zo goed, dat Perry en Willie toetraden
vanaf 1 juli 2001 toetraden als mede-eigenaar van het
kantoor.

1/9/1977 t/m 31/12/1987 • Kalb & Moonen BV

1/1/1988 t/m 31/3/1995 • Kalb & Partners BV (J. Kalb)

Het pand aan Den Dries te Valkenswaard.

2010

1/7/2005 t/m heden • Locatie: Den Dries 7
1/4/1995 t/m 30/6/2001 • Kalb & Kalb BV

2005
de samenwerking tussen Peter Kalb, Perry Wils en
Willie Mommers wierp haar vruchten af: het kantoor
groeide verder door. Extra ruimte werd eerst nog
gevonden door kantoorunits in de achtertuin van de
Waalreseweg 2 te plaatsen, maar ook deze werden al
snel (over)bezet.
Een mooie nieuwe locatie werd gevonden aan
Den Dries 7, alwaar het kantoor anno 2010 nog steeds
gevestigd is en inmiddels (inclusief directie)
28 medewerkers heeft.

1/7/2001 t/m heden • Kalb & Partners BV (P.Kalb/ W.Mommers/ P.Wils)

Het KALB-team in jubileumjaar 2010

