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IN DIT NUMMER
Regiobijeenkomst op 17
februari met als thema de
relatie Expertise, business
as usual? Aanvang van
de lezing om 18.00 uur,
ontvangst met broodje en
soep vanaf 17.00 uur.
Verplaatst naar de
achterzijde! Agenda
Clubs.

PE 2010-2011
op
25 april
Vorig jaar 29 november hebben 20
leden hun PE met FidAZ en KENAC
succesvol behaald. En u?
FidAZ en KENAC bieden samen met
NIBE-SVV op 25 april aanstaande
nog een complete PE dag aan.
Overdag Basis, Schade en Leven, in
de avond Hypotheken en
Consumptief krediet.
Als echte nieuwigheid heeft NIBESVV besloten het verplichte toetsend
element niet als examen in te
richten, maar er een geïntegreerd
actief programma van te maken,
waarbij u door actieve deelname aan
het onderwijsprogramma aantoont
Wft PE Proof te zijn.
kwaliteit maakt het verschil
zie ook: www.nibesvv.nl/pe
Vragen?
g.de.jonge@nibesvv.nl

Ook in deze Nieuwsbrief het
programma van lezingen en
workshops.

Verder de agenda z.o.z. met
de laatste nieuwtjes en data.
idemdito@01

Ontvangst vanaf 17.00 uur met soep en een broodje
17 februari Hotel Akersloot, Akersloot 18.00 uur

Regiobijeenkomst:

Ad Westerhof: Expertise, business
as usual?
Dat is een vraag die Ad Westerhof , algemeen directeur van de Troostwijk
Groep,op zijn eigen kenmerkende, humoristische wijze zal proberen te
beantwoorden. Het antwoord zal ongetwijfeld ja en nee zijn, want schaden blijven
zich voordoen en moeten worden vastgesteld, maar als onderdeel van de
verzekeringswereld staat ook de expertisebranche niet stil. Ook hier geldt
transparantie en zorgplicht en moet men zich wapenen, en misschien wel leren
leven met toenemende, soms ongepaste concurrentie. U kent ze wel, de cowboys
die achter de brandweerauto aanrijden. De zorgplicht voor het vaststellen en in
stand houden van verzekerde sommen kan ook de tussenpersoon raken. Taxatie
ligt dan voor de hand en hoe adviseer je een relatie over (de hoogte van) de
verzekerde som voor bedrijfsschade? Vanavond wordt u bijgepraat en is er
voldoende ruimte voor discussie en vragen over de dagelijkse praktijk.
Ad Westerhof is gepokt en gemazeld in expertiseland. Sinds 1972 als expert en
vrijwel onafgebroken bij Troostwijk, waar hij vanaf 1985 directeur werd van
Troostwijk Expertises en vanaf 1990 de scepter zwaait als algemeen directeur
van de Troostwijk Groep, waaronder ook de omvangrijke taxatie-poot valt.
We verwachten u graag bij de soep en broodjes en wilt u deze avond niets
missen? Neem dan vooral uw VISITEKAARTJE mee !!
Aanmelden via: info@fidaz.nl en 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 krijgen de nieuwsbrieven van de vereniging per email

25 april: Wft PE voor het B diploma
Ook dit jaar organiseren KENAC en FidAZ op maandag 25 april weer een eigen Wft PE bijeenkomst voor leden die hun
oude B diploma 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
Vorm: klassikale bijeenkomst van 09.30 uur tot 19.30 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 25 april? Mail dan aan: info@fidaz.nl en secretariaat@kenac.nl
U ontvangt dan het inschrijfformulier per mail retour.

Definitief: Wft PE Hypothecair krediet algemeen en Wft PE Consumptief krediet
Maandag 7 maart organiseren we een avondprogramma rond de Wft PE voor Hypothecair krediet algemeen en Consumptief
krediet.
Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Heeft u interesse in 25 april? Mail dan aan: info@fidaz.nl en secretariaat@kenac.nl
U ontvangt dan het inschrijfformulier per mail retour.

Dalende ledenaantallen bij zowel KENAC als FidAZ
Op dinsdag 15 maart houdt FidAZ alweer haar vierde Algemene Ledenvergadering en in april volgt die van de KENAC.
Jammer genoeg blijven de ledentallen afnemen en dat terwijl de kwaliteit van het aanbod van lezingen onverminderd hoog is.
De afgelopen lezing van Sander Sanders over de pensioenperikelen was actueel en inhoudelijk van belang voor iedere
adviseur die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. En de lezing van Jan Boerboom van de AFM over toezicht en wetgeving
was ook goed en druk bezocht.
Kortom allemaal redenen om lid te zijn van onze clubs FidAZ en KENAC. Maar nieuwe leden dienen zich slechts mondjesmaat
aan, onze leden vergrijzen net zo hard als Nederland zelf.
Misschien kent u iemand waarvoor het lidmaatschap een prima idee is, maar die ons niet kent. Schroom niet en neem
hem of haar mee naar de eerstvolgende lezing.

FidAZ
www.fidaz.nl

KENAC
www.kenac.nl

e

15 maart 4 Algemene Ledenvergadering
AFAS Stadion
Ontvangst 18.00 uur met soep en broodjes.
Vergadering 18.45-19.15 uur
Bedrijfspresentatie 19.30-20.00 uur
Borrel 20.00-21.00 uur

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

11 april Jaarvergadering
Haarlem e.o.
Ontvangst 16.00 uur
Vergadering 16.30-17.30 uur
Presentatie 17.30-18.30 uur
Diner 18.30-21.00 uur

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

