dinsdag 13 november 2018

Leermoment 2018
thema: wat geef je door?

Locatie
Kernhem Accountants en Adviseurs B.V.
Huis Kernhem
Kernhemseweg 7
6718 ZB Ede
T. 0318 610 000
www.kernhemaccountants.nl
Bernard Schols

Diana van Veelen-Hoorn

Parkeren
Er is voldoende parkeergelegenheid
op het landgoed.

Sprekers:
Prof. mr. dr. B. (Bernard) M.E.M. Schols
Bernard Schols is thans als hoogleraar Successierecht en Belastingen van rechtsverkeer
verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
van de Radboud Universiteit Nijmegen. Naast zijn universitaire werkzaamheden geeft hij als
vennoot bij ScholsBurgerhartSchols legal opinions op civiel en fiscaal erfrechtelijk gebied.
Hij is tevens als hoofdredacteur verbonden aan het Tijdschrift Erfrecht, Fiscale Berichten voor
het Notariaat (FBN) en aan het Handboek Estate Planning. Als deskundige beantwoordt hij
vragen op het gebied van schenken en erven in het weekblad Elsevier.
D. (Diana) van Veelen-Hoorn
Diana van Veelen is eigenaar van The Grow Company. TGC is gericht op groei van mensen,
gelinkt aan landbouw. Naast consultancy geeft zij dit mede vorm door op de zuivelboerderij
leerwerkplekken te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Ze heeft de opleiding Tropische Landbouw - Rural Development doorlopen en gewerkt in
Moldavië, Roemenië, China en Oeganda.
Ze heeft een passie voor landbouw en plattelandsontwikkeling. Van boer tot bord, lokaal
voedsel, korte ketenontwikkeling zijn kreten die haar schetsen.

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

Wat geef je door?
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. Het thema draait om wat we doorgeven in
deze wereld. Dit thema is op zich al een goed gesprek waard. Een tweetal sprekers zullen hier
op eigen wijze invulling aan geven.
Prof. mr. dr. Bernard Schols gaat ons meenemen in de fiscale en juridische wereld van schenken
en erven. Humor en dogmatiek gaan bij deze hoogleraar hand in hand. Kort en bondig zal hij
tijdens het leermoment ingaan op de ‘schijf van vijf’ der estate planning met niet meer dan de
bedoeling dat u hieruit wellicht een concrete actie of leermoment mee zult nemen.
Na de pauze geven we het woord aan mevr. Diana van Veelen-Hoorn, zij is eigenaar van The
Grow Company. Wat geven we onszelf en volgende generaties door in kennis rondom zuivel
en de verschillende processen om zuivel te maken. Een uniek en educatief deel tijdens ons
leermoment.
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 13 november 2018.
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.

