
Nieuwsbrief juli 2019

Dorette van Ravesteyn <secretariaat@vvena.nl>

Nieuwsbrief juli 2019
1 bericht

Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs <secretariaat@vvena.nl> 5 juli 2019 om 16:00
Antwoorden op: secretariaat@vvena.nl
Aan: Nieuwsbrieflezer Nieuwsbrieflezer <secretariaat@vvena.nl>

Webversie | afmelden

  

 

Beste Nieuwsbrieflezer,

We kijken terug op een zeer actieve VV&A maand!

Op de druk bezochte ledenbijeenkomst van 18 juni jl. werden leden door het bestuur samen

met Charco & Dique bijgepraat over alle lopende dossiers. Ook werd een doorkijk in de

toekomst van financiële dienstverlening gegeven. U kunt de presentaties, evenals het

document met 60 nieuwe verdienmodellen door Danny Mekić beschikbaar gesteld,

natuurlijk op onze site vinden.

De eerste VV&A Golfdag was een groot succes! In een ontspannen (weliswaar warme) setting

werd de middag niet alleen benut om met elkaar te golfen maar juist ook om informeel bij te

praten. Een nieuw initiatief dat zeker een vervolg krijgt!

Zet u 9 oktober vast in uw agenda? Dan vindt de volgende ledenbijeenkomst plaats.

We wensen u een hele mooie zomer en zien u graag de 9e weer in Breukelen! 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de VV&A,

 

https://vvena.nl/mailster/5854/cde87b843c8e02b783d9397869e55cc5/aHR0cHM6Ly92dmVuYS5ubC9uZXdzbGV0dGVyL25pZXV3c2JyaWVmLWp1bGktMjAxOS8
https://vvena.nl/mailster/5854/cde87b843c8e02b783d9397869e55cc5/aHR0cHM6Ly92dmVuYS5ubC9tYWlsc3Rlci91bnN1YnNjcmliZS9jZGU4N2I4NDNjOGUwMmI3ODNkOTM5Nzg2OWU1NWNjNS81ODU0Lw


Hier vindt u de presentaties.

Lees de impressie van de dag!

Golfdag groot succes

De eerste VV&A Golfdag was enorm geslaagd.

De eerste winnaar is René Kirkels. Het succes van dit jaar

krijgt zeker een vervolg op 23 juni 2020.

Zet 9 oktober in uw agenda en meld u nu aan!

Volgende ledenbijeenkomst 9 oktober

Zet u 9 oktober vast in uw agenda? Dan vindt de volgende

ledenbijeenkomst plaats.

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.
© 2019 Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs, alle rechten
voorbehouden.

Theo Andringa

Voorzitter

   

 

Presentaties ledenbijeenkomst 18 juni jl.

Gastspreker Danny Mekić vertelde over de nieuwe financiële dienstverlening en stelt speciaal

voor onze leden zijn document met 60 nieuwe verdienmodellen beschikbaar. 
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