DINSDAG 8 DECEMBER
10.00 - 12.15 UUR
Digitaal event

ITNODIGIN

CONGRES
VvE-MANAGERS
2020

Dé belangenorganisatie voor de
VvE en appartementseigenaar

DÉ BELANGENBEHARTIGER VOOR
VVE MANAGERS

2020 is zonder twijfel een bijzonder jaar voor veel ondernemers
en beroepsgroepen. Covid-19 is zeker niet ongemerkt aan de
VvE-beheerders voorbij getrokken. Sterker nog, beheerders
hebben hun praktijk op de situatie moeten aanpassen.
VGM NL, Centraal Beheer en VvE Belang organiseren
traditiegetrouw een congres voor VvE-managers; digitaal dit
jaar.
Wij nodigen u van harte uit om ons gratis digitale -interactieve- congres bij te
wonen. Het programma kent 4 blokken van 30 minuten:
• Kees Oomen (directeur Public Affairs en Organisatie, VvE Belang) en René
Brinkhuijsen (bestuurslid van VGM NL) praten u bij over de actuele
ontwikkelingen binnen VvE-management.
• Matthijs van Giffen, product owner Verduurzaming van VvE’s bij Centraal
Beheer, geeft aan dat verduurzaming bij steeds meer VvE's op de agenda staat.
Maar wat kan een VvE doen? Wat kost het? En waar te beginnen? Centraal
Beheer ontwikkelt een startplan voor verduurzamen van VvE’s, in
samenwerking met VvE's en VvE-beheerders. In zijn bijdrage betrekt Matthijs u
hier graag bij.
• Richard de Laat, advocaat bij De Advocaten van Van Riet, gaat met u in op de
belangrijkste aspecten van een gebruikersovereenkomst. De do’s en de don’ts.
Wanneer maak je wel gebruik van een gebruikersovereenkomst en wanneer
niet en waar moet je op letten?
• René Brinkhuijsen zit een rondetafelgesprek voor. Het onderwerp van
gesprek is het nieuwe concept wetsvoorstel over aanpassingen van Boek 5 Titel
9 en de introductie van een Algemene Maatregel van Bestuur. Aan dit gesprek
nemen deel Claudia Siewers, lid van de werkgroep WMANL en directeur van de
stichting Visitatie Woningcorporaties en Yvonne van Ballegooijen, advocate bij
RST-advocaten en gespecialiseerd in het appartementsrecht en ten slotte Kees
Oomen, directeur VvE Belang en ook lid van de werkgroep WMANL. Aan de
deelnemers worden stellingen voorgelegd waarop gereageerd kan worden.
Raymond Keulen | Directeur | Stichting VvE Belang
René Brinkhuijsen | Bestuurslid | VGM NL
Bas Kemperman | Manager Vastgoed, VvE & Bouw | Centraal Beheer

CONGRES VvE MANAGERS 2020
DINSDAG 8 DECEMBER 2020, 10:00 - 12:15 UUR

HET PROGRAMMA
10:00

Start en welkom gevolgd door actualiteiten voor
het VvE-management door René Brinkhuijsen (VGM NL)
en Kees Oomen (VvE Belang).

10:30 De ontwikkeling van een nieuwe dienst rond
verduurzaming door Matthijs van Giffen
11:00 Pauze
11:05 De ins en outs van de gebruikersovereenkomst
door mr. Richard de Laat van De advocaten van Van Riet
uit Utrecht
11:35 Pauze
11:45 De noodzaak van nieuwe wetgeving; een tafelgesprek
o.l.v. René Brinkhuijsen met medewerking van mw mr.
Yvonne van Ballegooijen, mw mr. Claudia Siewers en de
heer mr. Kees Oomen.
12:15 Afsluiting
U bent van harte welkom om aan dit – GRATIS – congres, deel te
nemen.
u zich kunt inschrijven via https://channel.royalcast.com/avex/
#!/avex/20201208_1 Klik op attend.
Na inschrijving ontvangt u de uitnodiging per e-mail.
PVCB-gecertificeerde beheerders krijgen 2 PE punten voor hun
deelname aan dit congres.
We maken u er nog op attent dat in de week van 25 januari 2021 tot en met 29 januari 2021 door VvE
Belang, de Landelijke Week van de VvE wordt georganiseerd. Ook aan dit event kunt u gratis deelnemen.
Meldt u zich daarvoor aan opwww.vvebelang.nl, button Aanmelden De Week van de VvE.
Vragen?

Bel 0162- 469 120 of mail info@vvebelang.nl

