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

IN DIT NUMMER
•

Wft PE 29 november = VOL,

7 maart nieuwe kans
•
•

•
•

Regiobijeenkomst op 18
november a.s. met als
onderwerp de huidige
crisis in Pensioenland.
Aanvang van de lezing om
18.00 uur, ontvangst met
broodje en soep vanaf
17.00 uur.
Vooraankondiging
februari 2011: Expertise,
business as usual?
Verplaatst naar de
achterzijde! Agenda
Clubs.

PE 2010-2011
PE zonder examen?
Bij NIBE-SVV kan dat!
Als echte nieuwigheid heeft NIBESVV het verplichte toetsend element
niet langer als examen aan het
einde, maar volgt u een geïntegreerd
programma, waarbij u door actieve
deelname aantoont Wft PE Proof te
zijn.
kwaliteit maakt het verschil
zie ook de achterzijde:
www.nibesvv.nl/pe

Vragen?
g.de.jonge@nibesvv.nl

Voor u ligt de nieuwsbrief van
september 2010.
Ook in deze Nieuwsbrief het
programma van lezingen en
workshops.

Verder de agenda met de
laatste nieuwtjes en data.

18 november Hotel

Akersloot

Ontvangst 17.00 uur met een broodje, Aanvang lezing 18.00 uur

Regiobijeenkomst:

Pensioen afstempelen? En wat
dan?
De spreker deze avond is Sander Sanders, partner van het
pensioenadviesbureau Paul en Sander te Alkmaar. Hij is sinds bijna 20 jaar
werkzaam in de pensioenadvisering, onder andere bij Akkermans Pensioen
Consultants. Pensioenadvies op maat is zijn standaard.
Sander zal ons op het gebied van pensioen wegwijs maken in de huidige situatie
van crisis en zorg. Onderwerpen als afstempelen, dekkingsgraad en alles wat
daar mee te maken heeft komen aan bod.
Een lezing/presentatie die u wederom niet mag missen. Vragen, problemen? U
kunt ze op deze avond voor het voetlicht brengen. Mogelijk heeft Sander tips en
trucs voor u.

Uiterlijk (ivm locatie) 13 november aanmelden via:

secretariaat@kenac.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 ontvangen de nieuwsbrieven van de vereniging
per e-mail,
• Uw bedrijf kan een vermelding met logo op onze website krijgen

29 november 2010 Wft PE KENAC en FidAZ= Volle bak!!! Geen plek meer!!!
De Wft PE dag voor bezitters van het A of B diploma op 29 november is een groot succes. Inmiddels hebben zich 20
deelnemers aangemeld om in 1 dag hun PE te doen voor Wft Basis, Wft Schade (inclusief Volmacht Schade), Wft Leven
(inclusief Volmacht Leven), Wft Beleggen en Wft Volmacht Algemeen. Zij zijn inmiddels volop aan de studie ter voorbereiding
op die dag.

MAAR …………………
Ook volgend jaar organiseren KENAC en FidAZ op maandag 7 maart weer een eigen Wft PE bijeenkomst voor leden die
hun oude A en B diploma’s en Wft vergunningen op orde willen houden.
De volgende modules worden die dag behandeld:
• 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 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 in 7 maart? Mail dan aan: info@fidaz.nl en secretariaat@kenac.nl
U ontvangt dan het inschrijfformulier per mail retour..

16 september AFM op visite in de Regio
De lezing van Jan Boerboom, manager Toezicht van de AFM , trok veel belangstellenden. Meer dan 50 leden hadden zich
voorbereid op een discussie over die zaken waar de AFM zich zo weinig populair gemaakt heeft.
Na een heldere uiteenzetting over de taken van de AFM en de rollen die de verschillende partners daarbij spelen, ging de heer
Boerboom lang en uitgebreid in op vragen, dilemma’s en problemen die vanuit de zaal ter sprake werden gebracht.
Pas na twee uur en een kwartier vond men het genoeg geweest en vertrok men . Soms met heldere antwoorden, soms met
huiswerk, weer anderen met een hoofd vol vraagtekens over hetgeen die avond langs gekomen was.
Voor de AFM was het een avond waarmee men zich eens anders kon presenteren aan het Intermediair, voor ons clubs een
avond om goed invulling te kunnen geven aan de actualiteit van onze branche. Kortom, een succes!

FidAZ
www.fidaz.nl

KENAC
www.kenac.nl

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

21 april 2011 Regiobijeenkomst
Hotel Akersloot
Onderwerp: Zorg en Inkomen
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

21 april 2011 Regiobijeenkomst
Hotel Akersloot
Onderwerp: Zorg en Inkomen
Ontvangst 17.00 uur met soep en broodjes.
Lezing 18.00-20.00 uur
toegang gratis

Data, tijden en onderwerpen onder voorbehoud van de ACTUALITEIT.

