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Ook in deze Nieuwsbrief het 
programma van lezingen en 
workshops. 

Verder de agenda z.o.z. met 
de laatste nieuwtjes en data. 
 

Kennemer Associatie van Financiële Dienstverleners, Vereniging voor Financiële Dienstverleners Alkmaar – Zaanstreek  

nieuws 
 

Herhaalde oproep: 
 
KENAC en FidAZ willen in 2015 
graag samen met NIBE-SVV Wft 
PE Plus opleidingen aanbieden 
om hun leden voor te bereiden op 
de lastige Wft PE Plus examens. 
 
Onze doelstelling is om het komend 
jaar de PE Plustrainingen zoveel 
mogelijk te spreiden, maar u wel 
ruim op tijd aan alle eisen voldoet en 
de juiste diploma’s in huis heeft. Op 
dit moment denken wij dat we dit 
voorjaar in elk geval Wft PE Plus 
Schadeverzekering zakelijk zullen 
gaan organiseren, daarna Wft PE 
Plus Inkomen en volgend najaar Wft 
PE Plus Hypothecair krediet. Het 
spoorboekje zal uiteraard zo veel als 
mogelijk worden afgestemd op de 
inventarisatie van uw wensen en 
behoeften. 
De meeste PE Plus trainingen duren 
1 dagdeel van 3 uur. De prijs van PE 
Plus trainingen is mede afhankelijk 
van het aantal deelnemers, meer 
deelnemers zorgt voor een lagere 
prijs, vandaar dat wij eerst willen 
inventariseren. 
 

Heeft u interesse?  
Mail dan aan: 

g.de.jonge@nibesvv.nl 

     Bedrijfslidmaatschap! Informatie? 
 
secretariaat@kenac.nl       info@fidaz.nl  
 
Voordelen bedrijfslidmaatschap  

 persoonlijk lidmaatschap voor eigenaar / directeur / feitelijk leider  

 1 gratis abonnement op het vakblad De Beursbengel  

 u en uw medewerkers kunnen onze activiteiten / lezingen / workshops 
bezoeken, veelal gratis, soms met korting op de toegangsprijs 

 u en uw medewerkers krijgen de mogelijkheid tot het netwerken binnen 
de vereniging 

 u en uw medewerkers krijgen de nieuwsbrieven van de vereniging per e-
mail 

 
 
 

 

 

Regiobijeenkomst op andere locatie!!!!! 
Donderdag 20 november 2014 Bobs 

Ontvangst vanaf 17.00 uur  
Aanvang lezing 18.00 uur 

 
Adres; Bobs Party & Events, Westerwerf 1, 1911 JA Uitgeest 
           langs A 9 zelfde afslag  telefoon  0251-315150 

 

De wereld verandert, die van Inkomensverzekeringen zeker. Wij 

houden u op de hoogte met een lezing over  
 

(Collectieve) Inkomensverzekeringen 
 

Onder de titel De weg van nu naar 1 januari 2016 belicht Arend 

Jansen van Aegon de wereld van de collectieve 

inkomensverzekeringen. De invloed van wetgeving is alom aanwezig. 

Denk aan BeZaVa, de Participatiewet en de wet Werk en Zekerheid. 

Hoe ziet de wereld er in 2016 uit en hoe begeleidt u als adviseur uw 

relaties op de weg daarnaar toe? Welke keuzes moeten gemaakt 

worden? 

 

Arend Jansen was al eerder onze gast(spreker) en weet als geen ander 

de wereld van Inkomensverzekeringen te verduidelijken. Wederom een 

lezing die u niet mag missen! 

 

Aanmelden uiterlijk 14 november via: info@fidaz.nl of 
secretariaat@kenac.nl 
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Vanuit de assurantieclubs: 
 

De Federatie van Assurantieclubs heeft in haar laatste bestuursvergadering Lindenhaeghe toegevoegd 

aan onze partners in opleidingen. Hieronder geven wij aan waar en hoe u kunt profiteren van het 

gevarieerde opleidingsaanbod. 
 

Extra voordeel: 10% korting 
Lindenhaeghe heeft in samenwerking met de Federatie van Assurantieclubs een opleidingswebsite op maat 

ontworpen. Via deze speciale website kunt u alle opleidingen van Lindenhaeghe met 10% extra korting 

boeken.  

 

Waar kan ik deze speciale website raadplegen? 

Dit kan via https://assurantieclubs.lindenhaeghe.nl/. Op deze website vindt u het gevarieerde aanbod van 

alle financiële opleidingen en aanverwante producten die Lindenhaeghe u aanbiedt. U kunt zich hier 

aanmelden voor alle individuele opleidingen. Deze opleidingen worden op maar liefst tien locaties, 

verspreid door het hele land, aangeboden.  

Uitsluitendboekingen via bovenstaande website ontvangen de speciale korting. 

 

 

Ook NIBE-SVV heeft een speciaal aanbod voor onze leden; 

 

Zie ook de oproep voor het voorblad.  

In de mail aan uw leden over het opleidingsaanbod van de club kunt u daarom onderstaande link opnemen 

naar onze site waar alle informatie en ook hulpmiddelen te vinden zijn rond het Wft 

Vakbekwaamheidsgebouw 2014. 

 http://www.nibesvv.nl/Wft%20en%20PE 

 

Verzekeringsbranchedag: 

Ter ondersteuning van het plezierige contact met onze Federatie van Assurantieclubs nodigt de organisatie 

25 leden van de KENAC en de FidAZ uit als gast van het jaarlijkse event: am:verzekeringsbranchedag, dit 

keer op 25 november, Beatrixgebouw, Utrecht. 

  

Graag zo spoedig mogelijk uw opgave via www.amverzekeringsbranchedag.nl; gebruik hiervoor de 

relatiecode AM2014FAC. 

De eerste 25 leden, die zich aanmelden zijn onze gast! Afz. marjoleinspronk@vakmedianet.nl 

  

 

Lidmaatschap Assurantieclub als tegengif voor de slechte sfeer in onze branche? 
Er heerst steeds meer verdeeldheid binnen de branche, juist nu het belangrijk is dat alle partijen met elkaar 

in gesprek blijven. Het nut van de federatie ligt op dit moment vooral in het weer bijeenbrengen van 

partijen. De federatie is de enige branche organisatie die géén politieke lobby voert.  

 

Wij richten ons puur op de vak ontwikkeling en het netwerken en zijn er voor iedereen die werkzaam is 

binnen de branche. Laat het weer een beetje gezelliger worden in de branche en ondersteun dit via uw 

lidmaatschap of door collega’s lid te maken van onze clubs.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

FidAZ 
 
www.fidaz.nl 

 
20 november 2014 
Regiobijeenkomst Coll.Inkomensverz. 
Locatie: Bobs Uitgeest 
Ontvangst 17.00 uur, soep en broodje 
Aanvang lezing 18.00 uur  
Afsluiting uiterlijk 20.00 uur 
 

 
25 november 2014 
AM: Verzekeringsbranchedag 
Locatie: Beatrixgebouw Utrecht 
Ontvangst vanaf 9.00 uur,  
Doorlopend programma tot 17.00 uur  
Afsluiting met borrel tot 18.00 uur 
 

 
 

KENAC 
 
www.kenac.nl 
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Locatie: Bobs Uitgeest 
Ontvangst 17.00 uur, soep en broodje 
Aanvang lezing 18.00 uur  
Afsluiting uiterlijk 20.00 uur 
 

 
25 november 2014 
AM: Verzekeringsbranchedag 
Locatie: Beatrixgebouw Utrecht 
Ontvangst vanaf 9.00 uur,  
Doorlopend programma tot 17.00 uur  
Afsluiting met borrel tot 18.00 uur 
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