MAANDAG 2 DECEMBER
9.00 - 13.00 UUR
NBC, BLOKHOEVE 1 NIEUWEGEIN

ITNODIGIN

CONGRES
VvE-MANAGERS
2019

Dé belangenorganisatie voor de
VvE en appartementseigenaar

DÉ BELANGENBEHARTIGER VOOR
VVE MANAGERS

De VvE en de VvE manager hebben een paar grote
uitdagingen in het vooruitzicht. Tijdens het congres
informeren wij u over actuele ontwikkelingen in VvE-land.
Specialisten uit uw eigen vakgebied informeren u over
wet- en regelgeving, energie en duurzaamheid. Ook
nemen zij u mee in het besluitvormingsproces bij grote
investeringen. Wij nodigen u van harte uit om ons
gratis congres bij te wonen.
• Kees Oomen (directeur VvE Belang) en René Brinkhuijsen (bestuurslid van
VGM NL) praten u bij over de actuele ontwikkelingen binnen VvE-management.
• René Brinkhuijsen bespreekt daarna de consequenties die het treffen van
energiebesparende maatregelen kunnen hebben op de besluitvorming
binnen de VvE. Fiona Hamberg van het Nationaal Energie bespaarfonds licht
verschillende mogelijkheden toe om verduurzamingsmaatregelen te
financieren.
• Na de pauze nemen experts van Centraal Beheer u mee in de wereld van
Cybercrime. Welke bedreigingen en ontwikkelingen zijn er? Hoe kunt u zich
het best wapenen? En hoe handelt u als het dan toch fout gaat?
• In de afsluitende presentatie vertaalt de internationale sales-autoriteit Prof.
Willem Verbeke Ph.D. de laatste inzichten uit de neurowetenschappen en
behavioural economics op bevlogen wijze naar uw dagelijkse salespraktijk.

CONGRES VvE MANAGERS 2019
MAANDAG 2 DECEMBER 2019, 9:00 - 13:00 UUR
NBC, BLOKHOEVE 1, NIEUWEGEIN

HET PROGRAMMA
Ontvangst
	Actualiteiten binnen VvE-management
door René Brinkhuijsen (VGM NL) en
Kees Oomen (VvE Belang).
10:00 uur 	Energiebesparing, van start tot finish
René Brinkhuijsen en Fiona Hamberg praten u bij.
10:45 uur Pauze
11:15 uur Cyber-risico’s voor VvE managers (en VvE’s)
		
Experts van Centraal Beheer nemen u mee in de
wereld van Cybercrime.
11:45 uur Ben je je ervan bewust hoe jouw klant jou ziet?
		
Internationale sales-autoriteit Prof. Willem Verbeke
Ph.D. deelt de laatste inzichten uit de
neurowetenschappen en behavioural economics
op bevlogen wijze en vertaalt deze naar uw
dagelijkse salespraktijk.
12:30 uur Afsluiting, gevolgd door lunch
9.00 uur
9.30 uur

Met vriendelijke groet,

U bent van harte welkom op dit – GRATIS – congres, waarvoor
u zich kunt inschrijven via www.vvebelang.nl/congres. Na
inschrijving ontvangt u de uitnodiging en de routebeschrijving
per e-mail.

Raymond Keulen | Directeur | Stichting VvE Belang
René Brinkhuijsen | Bestuurslid | VGM NL
Bas Kemperman | Manager Vastgoed, VvE & Bouw | Centraal Beheer

Na deze lunch bent u van harte uitgenodigd het Jaarcongres van VvE Belang bij
te wonen. Meldt u zich daarvoor aan op www.vvebelang.nl/jaarcongres
Vragen? Bel 0162- 469 120 of mail info@vvebelang.nl

