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Beste Nieuwsbrieflezer, 

 

Graag brengen we u op de hoogte van het laatste VV&A nieuws. Deze maand vinden de

halfjaarlijkse overleggen met DNB en AFM plaats. Het bestuur ontvangt dan een update inzake

lopende dossiers en onderzoeken. Natuurlijk informeren we u over de uitkomsten. Op dit

moment werkt het bestuur ook intensief aan het formuleren van haar strategie en plannen voor

de komende jaren. Zij wil deze uitkomsten graag begin komend jaar aan haar leden voorleggen.

Onderstaand treft u een aantal updates van VV&A zaken. 

 

Natuurlijk blijven we u via onze site en deze nieuwsbrieven op de hoogte houden. Mocht u

specifieke vragen of wensen hebben, laat het ons graag weten! 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur van de VV&A, 

 

Theo Andringa 

Voorzitter 
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De Nederlandsche Bank organiseert op maandag 26

november een Vermogensbeheerdag. Alle informatie over

programma en aanmelding kunt u hier lezen. 

Lees hier de consultatie reactie

Reactie op consultatie Nationaal Regime

Het bestuur van de VV&A heeft gereageerd op de consultatie

van de Vrijstellingsregeling Wft in verband met de aanpassing

van het Nationaal Regime naar aanleiding van de richtlijn

markten voor financiële instrumenten 2014 (MiFID II).

Meld u snel aan!

Jaardiner op 17 januari 2019

U weet natuurlijk dat de VV&A het jaar opent met haar

traditionele Jaardiner. Deze besloten bijeenkomst vindt weer

plaats in de Industrieele Groote Club te Amsterdam. De

tafelrede zal worden uitgesproken door Charles Groenhuijsen.

VV&A lidmaatschap vermelden op uw site

Het is zover! U kunt nu uw VV&A lidmaatschap gemakkelijk

tonen op uw eigen site. Het bestuur heeft hiertoe een speciale

online badge ontwikkeld. Lees hier hoe u gemakkelijk deze

link op uw site kunt plaatsen. 

U ontvangt dit bericht omdat uw onderneming (geassocieerd) lid is van de
VV&A. Als u deze berichten niet meer wilt ontvangen, dan kunt u zich
afmelden.
© 2018 Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs, alle rechten
voorbehouden.
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