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Klik hier voor de webversie

Junior Kamer

Maaike de Swart 
Werkzaam bij Lamberink 
FInancieel Advies en pas sinds 
2021 lid van de NVHP . LA,

Beste ,
 
Op 30 mei jl vond de eerste bijeenkomst van de junior kamer plaats.
(lees hier meer daarover)
 
In deze bijeenkomst hebben 3 leden aangegeven de kar van de Junior
kamer te willen gaan trekken. Hiernaast stellen wij twee van deze leden
en het bestuurslid verantwoordelijk voor de Junior Kamer aan jullie voor
 
De volgende bijeenkomst gaat plaatsvinden op 26 september 
aanstaande vanaf 15:00 op het secretariaat van de NVHP.
Uiteraard sluiten wij weer af met een lichte maaltijd zodat er niemand
met een lege maag naar huis moet.
 
Aan het programma wordt nog druk gewerkt maar op hoofdlijnen is het
programma als volgt:
 

15:30 Ontvangst
16:00 Opening en terugblik.

https://cdn.flxml.eu/dyn/preview.php?lang=nl
https://cdn.flxml.eu/m-efd94150e4ba103b4c01a445f5f89d7ab111d685e749341b


Tim van Pelt, 
Hypotheekadviseur bij de 
Hypotheker en sinds dit jaar 
Aspirant lid van de NVHP.

Sander Werkhoven
Bestuurslid van de NVHP en
Werkzaam bij Huis en Hypotheek

16:15 Invulling netwerkgedeelte (Kennismaking/inrichting
structuur).
17:00 Hoe doe jij het? Thema onderdeel scheiding in advies
en rapport.
Hierbij gaan wij dus kijken hoe leden het doen en mogelijk
tips deskundige).
18:00 Item duurzaamheid. Actualiteiten op gebied van
wetgeving/producten/software.
18:30 Het bestuur besluit (discussie over een actueel thema
binnen bestuur).
18:50 Eten en netwerken
19:20 Einde

Wij hopen van harte bij deze bijeenkomst een aantal mensen te
ontmoeten die de vorge keer helaas verhinderd waren. Geef je
hieronder op voor deze bijeenkomst. Als je niet meer benaderd wilt
worden kun je dat ook hieronder aangeven.
 
Met hartelijke groet,
 
Sander Werkhoven
Bestuurslid en ietsje ouder dan 35

Ik geef mij graag op voor 
deze bijeenkomst

Benader mij niet meer 
voor deze groep

Let op: Deze bijeenkomst is kosteloos voor leden en aspirant leden van de NVHP.
Vanwege de inkoop van catering willen wij echter wel tijdig weten als je (na aanmelding) alsnog niet
aanwezig kunt zijn. In geval van no show zal daarom €35 in rekening worden gebracht.

NVHP 
Postbus 206 | 3870 CE Hoevelaken 
Tel: 033 – 254 20 12
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www.hypothecairplanner.nl

 

Wilt u zich afmelden voor mailings NVHP, klikt u dan hier.
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