
 
29 november 2010 Wft PE KENAC en FidAZ: doe mee! EUR 295,= 

 
Evenals vorig jaar organiseren KENAC en FidAZ weer een eigen Wft PE bijeenkomst voor leden die hun oude A en B 
diploma’s en Wft vergunningen op orde willen houden. 
 
We willen op 1 dag zowel bezitters van het A diploma als van het B diploma in de gelegenheid stellen hun Wft PE certificaten 
te behalen. 
Inhoud:  

• Wft Basis PE,  
• Wft Schade PE (inclusief Volmacht A onderdelen)  
• Wft Leven PE (inclusief Volmacht Leven) 
• Wft Beleggen PE  
• Wft Volmacht Algemeen PE. 

 
Vorm: klassikale bijeenkomst van 09.30 uur tot 20.00 uur. 
Kosten: EUR 295,= bij 10 deelnemers, de prijs wordt lager als er meer deelnemers komen!!! 
 
Uw docent Carry Doeven neemt u tijdens het programma op interactieve wijze mee door alle PE onderwerpen van 2010-2011. 
Uw actieve deelname en uw standaardantwoordformulier vormen tezamen de basis voor de beoordeling door de docent. 
Geen aparte toets meer aan het eind van het programma!!! Het hele programma is de toets.  
 
Discussies, cases, stellingen en andere werkvormen zorgen voor een afwisselende dag (zie www.nibesvv.nl voor de 
promotievideo) 
 
U ontvangt ter voorbereiding op de bijeenkomst per module het PE boekje, tevens handig naslagwerk, en toegang tot de 
NIBE-SVV E-learning omgeving. 
Het PE boekje behandelt kort en bondig alle gewijzigde stof  en de E-learning omgeving biedt u de mogelijkheid uw kennis 
door middel van  oefentoetsen voorafgaand aan de bijeenkomst te toetsen. Per module moet u ongeveer uitgaan van een 
dagdeel zelfstandige voorbereiding. 
 

Heeft u interesse? Mail dan aan: info@fidaz.nl

WEGAM-WEGAS lezing bij Turien &Co  
 
Afgelopen15 april 2010 vonden we een gastvrij onthaal bij Turien & Co in Alkmaar. Anders dan we gewend waren hoefden we 
nu niet zelf de soep en broodjes voor onze rekening te nemen, maar was de hele catering in handen van onze gastheer. En 
die deden dat voortreffelijk. 
 
Turien had Mr. Paul de Jong van DAS Rechtsbijstand “ingehuurd”, die een presentatie hield over de ontwikkelingen in de 
rechtspraak voor wat betreft de werkgeversaansprakelijkheid, en dan met name ten opzichte van aan het verkeer 
deelnemende werknemers. Daarna kopte Ron Kok van Turien & Co de verzekeringstechnische kant van de zaak in  
door helder en duidelijk aan te geven op welke wijze werkgevers de risico’s konden afdekken voor verschillende situaties 
(werknemers als auto-bestuurder tijdens zakelijk verkeer, woon-werk verkeer, fietser, voetganger etc).  
 
Een leerzame avond die afgesloten werd met een borrel en een gezellig samenzijn. Alles met dank aan Turien & Co !!

 

FidAZ 
 

www.fidaz.nl 
 

 
18 november 2010 Regiobijeenkomst 
Hotel Akersloot 
Onderwerp: Pensioenfondsen in het nauw? 
Ontvangst 17.00 uur met soep en broodjes.  
Lezing 18.00-20.00 uur 
toegang gratis 
 

 
17 februari 2011 Regiobijeenkomst 
Hotel Akersloot 
Onderwerp: Expertise, business as usual 
Ontvangst 17.00 uur met soep en broodjes.  
Lezing 18.00-20.00 uur 
toegang gratis 
 

 
KENAC 

 
www.kenac.nl 
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Data, tijden en onderwerpen onder voorbehoud van de ACTUALITEIT. 

 en secretariaat@kenac.nl 
U ontvangt dan het inschrijfformulier per mail retour.. 
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