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Pensioen en eenvoud: een utopie?
25 jaar geleden begonnen als club waar tijdens het eten werd gediscussieerd over complexe pensioenzaken.
Die combinatie maken we tijdens het jubileumcongres nog eens compleet:

pensioenen & eten

Maar ….. in dit jubileumcongres ligt de grote uitdaging nu juist in het terugbrengen van complex naar eenvoudig.
Een uitdagende opdracht voor alle topsprekers.

Waarom richten we ons in dit speciale lustrumjaar op eenvoud? Kijk maar naar de voorstellen voor de toekomst van
ons pensioenstelsel met als doel een toereikend pensioen voor alle werkenden mét draagvlak vanuit alle generaties.
De ingrediënten keuzevrijheid, verantwoordelijkheid, solidariteit en risicobereidheid vormen de basis voor de perspectiefnota.
Hoe leiden die ingrediënten tot betrokkenheid van de deelnemer bij zijn pensioen? In een tijdperk waarin we trachten de
deelnemer warm te laten lopen voor zijn pensioen en - last but not least - zijn financiële planning, is de roep om versimpeling
van de regeling steeds luider.
Op een inspirerende locatie (Innovatiekracht in Spijkenisse) schotelen de sprekers hun menu voor van een toekomstig
pensioenstelsel met het ingrediënt ’eenvoud’ daar zeker in verwerkt.

Pensioenmenu
13:30 uur
14:00 uur

Inloop
Appetizer
•

Starter Tom van ’t Hek, dagvoorzitter en radiopresentator BNR en NOS

•

Inleiding Joop Rietmulder, oprichter en erevoorzitter KPS

Food 4 thought
1. Speech Mr. Frank Elderson - directeur toezicht pensioenfondsen DNB
2. Speech Ir. Merel van Vroonhoven - bestuursvoorzitter AFM
Pauze
3. Speech drs. Jetta Klijnsma - Staatssecretaris SZW
4. Uitreiking KPS Award - Mr. Tim Zuiderman - voorzitter KPS

Food 4 you
•

Smakelijke afsluiting
Sam Verwaijen - eigenaar Innovatiekracht + chef kok Stefan Stegeman

17.15 uur

•

Walking dinner

Adres Innovatiekracht | Plaatweg 15 | 3202 LB Spijkenisse

Meld u
hier aan!

Aanmelden
Laat een introducé meegenieten van dit pensioenmenu! Uw introducé kan zich opgeven
via dit inschrijfformulier.

Kosten
Deelnemers van de KPS 				

geen bijdrage

Introducés van KPS-deelnemers			

€ 175,- (excl. btw)

Overige gasten 					

€ 375,- (excl. btw)

Graag tot ziens op 2 december in Spijkenisse!
Kring van Pensioenspecialisten
Mr. Tim Zuiderman,
voorzitter
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