Uitnodiging
Beste VIIP-er,
Je bent van harte welkom op het Jaarcongres van de vereniging Vrouwen In Institutioneel Pensioen dat op donderdag
15 mei a.s. plaatsvindt. Dit jaar sponsort KPMG Meijburg & Co Belastingadviseurs het jaarcongres van VIIP, waarvoor
onze hartelijke dank.
Als thema voor het congres hebben we dit keer gekozen voor ‘Duurzaamheid en innovatie’, met alle uitdagingen waar
we bij pensioen voor staan. We hebben een aantal sprekers van niveau bereid gevonden een bijdrage te leveren aan
het congres. Zo spreekt Peter Schonewille, Legal Officer bij het Directoraat-Generaal Belastingen en Douane-Unie van
de Europese Commissie, over hoe gebruik kan worden gemaakt van het EU-recht om een beter rendement te realiseren.
Anna Pot, senior sustainability specialist bij APG, verzorgt vervolgens een introductie over duurzaam beleggen en
welke bijdrage dat levert aan het lange termijn pensioenresultaat. En tot slot gaat Maud Slabbers, actuaris van het Shell
Pensioenbureau, uitgebreid in op de nieuwe pensioenregeling én uitvoering van de Shell medewerkers in Nederland,
die zowel een individueel als solidair karakter kennen.
Kom ook naar de Algemene Ledenvergadering
Je bent daarnaast van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) voorafgaand aan
het congres. Een uitnodiging voor de ALV met alle stukken inclusief een volmacht voor degenen die niet kunnen komen
volgt zo spoedig mogelijk.
Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor het congres door een mail te sturen naar secretariaat@viip.nl.
Vermeld daarin je naam en organisatie, en geef aan of je wel/niet naar de ALV komt en of je wel/niet gebruik
maakt van de lunch. Deelname aan het Jaarcongres is kosteloos voor VIIP-leden. Voorwaarde is wel dat je de contributie
vóór 10 mei 2014 hebt voldaan. Ook dames die geen lid zijn, maar wel willen deelnemen, betalen vóór 10 mei € 100.-.
Wij kijken ernaar uit jullie op 15 mei te zien!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van VIIP,
Marijke Colly, Bianca Klever, Marjolein van Kroonenburg, Irene Vermeeren-Keijzers en Conny Wegerif

Programma
11.00 - 12.00 uur

Algemene Ledenvergadering

12.00 - 13.00 uur

Ontvangst en lunch

13.00 - 13.10 uur 	Welkomstwoord en samenvatting van de Algemene Ledenvergadering
door het bestuur van VIIP
13.10 - 13.45 uur 	Welkomstwoord en introductie van het thema en de sprekers
door Jannie Alting Siberg – Kuipers (Director HRM, KPMG Meijburg & Co)
13.45 - 14.30 uur

Peter Schonewille (EU)

14.30 - 15.15 uur

Koffie- en theepauze

15.15 - 16.00 uur

Anna Pot (APG)

16.00 - 16.45 uur

Maud Slabbers (Shell Pensioenbureau)

16.45 - 17.00 uur

Ludieke samenvatting

17.00 - 18.30 uur

Borrel en netwerken

Datum
Donderdag 15 mei 2014 | Tijd 12.00 - 18.00 uur (ALV 11.00 - 12.00 uur)
Locatie
KPMG Meijburg & Co, Laan van Langerhuize 9, 1186 DS Amstelveen | Sponsor KPMG Meijburg & Co

