dinsdag 15 november 2016

Leermoment 2016
het is de toon, die de muziek maakt

Locatie
Kernhem Accountants en Adviseurs B.V.
Huis Kernhem
Kernhemseweg 7
6718 ZB Ede
T: 0318 610 000
www.kernhemaccountants.nl
Anja van Maurik

Noortje van Middelkoop

Parkeren
Er is voldoende parkeergelegenheid
op het landgoed.
Sprekers:
A. (Anja) van Maurik FFB
Anja van Maurik is financieel planner bij Auxilium Adviesgroep. Al meer dan 25 jaar
adviseert zij ondernemers waarbij het pensioen en estate planning haar speciale
aandacht hebben. Daarnaast is Anja docent voor accountants en fiscalisten en treedt
zij regelmatig op als spreker bij ondernemersbijeenkomsten.
N. (Noortje) van Middelkoop
Noortje van Middelkoop studeerde aan het Conservatorium in Hilversum bij de
roemeense panfluitist Nicolae Pirvu en is zowel Docerend als Uitvoerend Musicus
geworden. Noortje maakt haar eigen muziek, organiseert Panfluit Workshops, werkt
mee aan radio- en televisieopnamen en maakt veel internationale concertreizen.

Programma
16.00 uur
Ontvangst met koffie en koek
16.30 uur
Welkomstwoord
16.35 uur
Eerste leerronde
17.15 uur
Pauze
17.30 uur
Tweede leerronde
18.00 uur
Ontmoeting met hapje en drankje
18.30 uur
Einde

‘Het is de toon, die de muziek maakt’

Over uw pensioenvoorziening, de oude dag en andere leuke dingen in het leven.

Om een relatie te onderhouden moet je erin investeren. Dit doet Kernhem Netwerk door gedurende
het jaar – naast de reguliere gesprekken – ook andere momenten te organiseren om de relatie met u
in te vullen. Jaarlijks zijn dit een tweetal leermomenten: bijeenkomsten die gericht zijn om actuele of
opmerkelijke zaken voor het voetlicht te brengen. Maar ook ont’moet’ingen: bijeenkomsten, waarin
meer nadruk ligt op het ‘niets-moeten’, en waarin de invulling verrassend en memorabel is.
Komende bijeenkomst is weer een leermoment. Thema is ‘Het is de toon, die de muziek maakt’.
Prinsjesdag heeft met betrekking tot de pensioenvoorziening en de oude dag ingrijpende
maatregelen aangekondigd. Maar het is de toon, die de muziek maakt. Mevr. Anja van Maurik FFP
is financieel planner. Haar presentatie zal niet de moeilijkheden, maar de mogelijkheden voor het
voetlicht brengen. Dat klinkt als muziek in onze oren.
Er wordt zeker tijd ingeruimd voor uw vragen en ook de pauze leent zich voor onderling contact.
Na de pauze gaan we letterlijk de toon maken onder begeleiding van mevr. Noortje van Middelkoop.
Als bespeelster van de panfluit weet zij hoe belangrijk het is om de juiste toon te treffen. Daarnaast
zal zij samen met pianiste mevr. Ineke Bos enkele muziekstukken ten gehore brengen in een
interactieve workshop.
Kortom: een moment om elkaar weer te treffen en aarzelt u niet iemand mee te nemen en bekend te
maken met het Kernhem Netwerk.
Wij zien u graag op dinsdag 15 november 2016.
Met het oog op een goede voorbereiding waarderen wij uw aan- of afmelding
via info@kernhemaccountants.nl of de andere communicatiemogelijkheden.
Een hartelijke groet,
Cor Konijnenburg
Kernhem Accountants en Adviseurs B.V.

