


HET PROGRAMMA

CONGRES VVEMANAGERS 2022
MAANDAG 12 DECEMBER, 9.30  12.15 UUR
JAARBEURS, JAARBEURSPLEIN 6, UTRECHT

De VvE en de VvE-manager hebben een paar grote
uitdagingen in het vooruitzicht. Tijdens het congres
informeren wij u over actuele ontwikkelingen.
Specialisten uit uw eigen vakgebied informeren u over
wet- en regelgeving, energie en verduurzaming. 
Wij nodigen u van harte uit om ons gratis congres 
bij te wonen.bij te wonen.

Kees Oomen Directeur VvE Belang) en René Brinkhuijsen 
Bestuurslid van VGM NL praten u bij over de actuele 
ontwikkelingen binnen VvE-management.

Bas Kemperman Manager VvE & Vastgoed bij Centraal Beheer) 
neemt u mee hoe Centraal Beheer VvE’s helpt met het proces van 
verduurzamen. Van de eerste inzichten tot en met de realisatie. 
Inclusief de procesbegeleiding van de VvE.Inclusief de procesbegeleiding van de VvE.

In de bedrijfsvoering van de VvE-managers zijn er voor 2023 de 
nodige uitdagingen op het terrein van tariefstelling, indexering, 
personeelsbeleid, kwaliteit en continuïteit; een interactieve bijdrage.

Het is een kwestie van ‘sleuren’, zegt ‘Energiecommissaris’ 
Ruud Koornstra - om bedrijven, burgers en overheden op één 
lijn te krijgen op gebied van verduurzaming. Wat er gebeuren moet? 
Daar neemt Ruud Koornstra u graag in mee tijdens zijn lezing.Daar neemt Ruud Koornstra u graag in mee tijdens zijn lezing.

Na afronding met een goed verzorgde lunch, zal het opvolgende
congres van de Werkgroep Modernisering Appartementsrecht
Nederland - aanvangen. Uiteraard bent u ook welkom om
dit dagdeel bij te wonen.

Met vriendelijke groet,

Raymond Keulen | Directeur | VvE Belang
René Brinkhuijsen | Bestuurslid | VGM NL
Bas Kemperman | Manager Vastgoed, VvE & Bouw | Centraal Beheer
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Ontvangst met koffie & thee
Actualiteiten binnen VvE-management
door René Brinkhuijsen VGM NL en 
Kees Oomen VvE Belang)
Verduurzamen van VvE’s - van inzicht
tot realisatie.
door Bas Kemperman Centraal Beheer)door Bas Kemperman Centraal Beheer)
Uitdagingen voor de VvE-beheerkantoren
in 2023
Lezing van ‘Energiecommissaris’ 
Ruud Koornstra
Lunch - tevens ontvangst van het
WMANLCongres

9.30 uur
10.00 uur

10.45 uur

11.00 uur

11.30 uur

12.15 uur

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

Na de lunch bent u van harte uitgenodigd voor het
 GRATIS  WMANLCongres. Ook hiervoor meldt u zich
aan via aan via www.vvebelang.nl/congres
Vragen? Bel 0162 469 120 of mail info@vvebelang.nl
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