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Tijdens het congres informeren wij u over actuele
ontwikkelingen in VvE-land. Vanuit uw eigen vakgebied
krijgt u veel informatie over wet- en regelgeving, en
energie & duurzaamheid.

Wij nodigen u van harte uit om ons gratis congres bij 
te wonen.

•  Actualiteiten binnen VvE-management: René Brinkhuijsen (bestuurslid van 
VGM NL) en Kees Oomen (directeur VvE Belang) praten u bij over de actuele 
ontwikkelingen binnen VvE-management.

•  De VvE en de rechter: Vijf belangrijke uitspraken toegelicht door Richard de 
Laat (Partner bij De Advocaten van Van Riet). Hij gaat aan de hand van 
recente jurisprudentie actualiteiten bespreken voor de VvE-beheerder.

• Na de pauze volgt een presentatie van Roelof-Jan Vink van Eneco. Hij zal ons 
meenemen in hun kijk op de rol van warmtenetten in de verduurzaming van 
appartementencomplexen in Nederland.

• Als afsluiter zal Ruud Veltenaar informeren, fascineren en vooral ook 
inspireren. Ruud neemt de VvE-managers mee in het grotere verhaal van de 
transformatie waar we middenin zitten. Bij verduurzaming gaat het niet 
alleen om terugverdientijden en technieken, maar vooral om het gevoel van 
urgentie waarom de wereld moet veranderen.

Tijdens de presentaties kunt u op een aantal momenten actief deelnemen
door te stemmen met uw telefoon.

We ontvangen u graag op maandag 3 december a.s. vanaf 9:00 uur in het 
NBC te Nieuwegein

Met vriendelijke groet, 

Raymond Keulen |  Directeur |  Stichting VvE Belang
René Brinkhuijsen |  Bestuurslid |  VGM NL
Bas Kemperman |  Manager Vastgoed, VvE & Bouw  |  Centraal Beheer

CONGRES VvE MANAGERS 2018
MAANDAG 3 DECEMBER 2018, 9:00 - 13:00 UUR 

NBC, BLOKHOEVE 1, NIEUWEGEIN

U bent van harte welkom op ons – GRATIS – congres, waarvoor 
u zich kunt inschrijven via www.vvebelang.nl/congres. Na
inschrijving ontvangt u de uitnodiging en de routebeschrijving per
e-mail.

Na de lunch bent u ook van harte uitgenodigd het Jaarcongres van VvE Belang 
bij te wonen. U kunt zich hiervoor aanmelden op vvebelang.nl/jaarcongres.

Vragen? Bel 0162- 469 120 of mail info@vvebelang.nl

door René Brinkhuijsen (VGM NL) en 
Kees Oomen (VvE Belang).

10:00 uur   Actualiteiten uit de rechtsspraak 
Richard de Laat

10:40 uur  Pauze. 
11:00 uur   Warmtenetten in de energietransitie 

R oelof-Jan Vink Eneco.  
11:40 uur   Inspiratie voor de energietransitie 

Ruud Veltenaar
12:30 uur  Afsluiting, gevolgd door lunch.

9.00 uur Ontvangst
9.30 uur   Actualiteiten binnen VvE-management 

HET PROGRAMMA 




