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Jacqueline van der Laan - van Vugt: 

Businessclublid met liefde voor voetbal 

 

Jacqueline van der Laan – van Vugt houdt van voetbal in het algemeen en vv 

Lekkerkerk én Dilettant in het bijzonder. Met haar Administratiekantoor P. van 

Vugt uit Krimpen aan de Lek ondersteunt ze dan ook beide clubs met enthousiasme. 

“Bij vv Lekkerkerk maken we deel uit van de businessclub”, vertelt ze. “De vereniging zit al 

lang in mijn hart. Dat begon al toen ik op achttienjarige leeftijd bij Van der Laan Transport 

ging werken. De familie Van der Laan en vv Lekkerkerk vormden ook in die tijd al een echte 

twee-eenheid. Dilettant echter zit er bij mij ook behoorlijk ingebakken. Ik kom er ook nog 

regelmatig omdat mijn zoon en mijn schoonzoon er voetballen. Hoe mijn gevoel ligt wanneer 

Lekkerkerk en Dilettant tegen elkaar moeten voetballen? Da’s een lastige. Ik weet in ieder 

geval dat ik tijdens die wedstrijden niet naast Marius ga staan, ha ha! Zijn voorkeur als ‘echte 

Van der Laan’ én hoofdsponsor van vv Lekkerkerk is wel duidelijk!” 

Jacqueline van der Laan – Van Vugt runt, sinds 1997, samen met haar eerste man het in 

Krimpen aan de Lek gevestigde Administratiekantoor P. van Vugt. “Mijn ouders hebben de 

zaak ooit opgericht in 1977”, gaat ze terug naar de oorsprong van het bedrijf dat zowel het 

MKB als particuliere klanten op maat bedient met het verwerken van administraties, 

aangiften omzetbelasting en inkomstenbelasting en advisering. “Mijn vader begon het kantoor 

min of meer ‘noodgedwongen’. Hij werkte tot halverwege de jaren zeventig bij een 

administratiekantoor waarvan de eigenaar met zijn gezin om het leven kwam bij de vliegramp 

op Tenerife. Een verschrikkelijke gebeurtenis. De zaak werd vervolgens verkocht. Mijn vader 

kon zich niet vinden in de daardoor ontstane situatie en besloot, samen met mijn moeder, een 

eigen zaak op te richten. Dat werd Administratiekantoor P. van Vugt. In eerste instantie leek 

een goede start belemmerd te worden door een concurrentiebeding dat er in voorzag dat mijn 

vader geen bestaande klanten van het oude kantoor mocht ‘meenemen’. In de praktijk echter 

maakte 80 à 90 procent van de clientèle de overstap. Dat had alles met vertrouwen en 

loyaliteit te maken. We zijn nu ruim veertig jaar verder en mogen vaststellen dat dit nog 

steeds belangrijke pijlers onder ons bedrijf zijn. We zijn een laagdrempelig en optimaal 

bereikbaar kantoor.  
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Klanten met vragen of zorgen kunnen meteen bij ons terecht. Ook belangrijk: we kennen onze 

relaties! Dat geeft wederzijds een goed gevoel en de zekerheid van maximale service.” 

Jacqueline van der Laan - van Vugt kan bijna niet wachten tot het voetbalseizoen wordt 

hervat. “Ik verlang er echt naar om weer lekker langs de lijn te staan en te genieten van de 

sport. Laten we hopen dat er dit voorjaar weer iets ‘kan’. Reken maar dat ik er dan weer bij 

ben als supporter. Bij Lekkerkerk én Dilettant; niets mis mee toch?!” 

 


