Uitnodiging KPS nieuwjaarsbijeenkomst
17 januari 2019
De eerste plenaire activiteit in 2019 staat gepland voor donderdag 17 januari. Wij nodigen je hierbij van
harte uit voor de KPS nieuwjaarsbijeenkomst en verwelkomen je graag in het Koetshuis van Kasteel De
Haar, Kasteellaan 1 te Haarzuilens.

KPS ontwikkelingen
Voorzitter Hedwig Peters blikt in deze bijeenkomst kort terug op het
afgelopen jaar en gaat daarna in op de activiteiten van KPS in 2019.

Roerige tijden op de wereldmarkten
Corne van Zeijl, analist en strateeg bij ACTIAM en beurscommentator
bij onder meer RTL Z en BNR geeft zijn visie op de macroeconomische ontwikkelingen en in het bijzonder op de beurs. In zijn
presentatie blikt hij terug op de roerige gebeurtenissen van 2018 en de
impact daarvan op de financiële markten. Daarna kijkt hij vooruit en
schetst de verwachtingen voor het komende (beurs)jaar en de
betekenis voor de pensioensector.

Het programma van 17 januari 2019:
13.15 - 14.15
14.30 - 15.00
15.00 - 15.45

15.45 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00

Optioneel: verzamelen bij Koetshuis voor bezoek aan tuinen en Kasteel De Haar
Ontvangst met koffie en thee
KPS ontwikkelingen - Hedwig Peters
Terugblik en vooruitblik activiteiten KPS.
Blijk van waardering aan KPS-sprekers op studiebijeenkomsten in 2018
Korte break
Roerige tijden op de financiële markten - Corne van Zeijl
Afsluiting, proosten op het nieuwe jaar & gelegenheid tot netwerken

Wij begroeten je graag op deze eerste bijeenkomst in 2019. Na aanmelding ontvang je een bevestiging
met een routebeschrijving. Wanneer je met OV reist kun je vanaf station Vleuten gebruik maken van de
pendelbus die je in 10 minuten naar Kasteel De Haar brengt.
Het is mogelijk om voorafgaand aan de bijeenkomst een wandeling door de kasteeltuinen te maken met
bezoek aan Kasteel De Haar. Ook kun je - bij voldoende interesse - deelnemen aan een
groepsrondleiding door het kasteel o.l.v. Ad Kok, gids bij Kasteel de Haar én deelnemer KPS. Vorig jaar
was deze rondleiding een groot succes, maar lang niet iedereen heeft van die mogelijkheid gebruik
gemaakt. Ad is een enthousiaste gids, weet heel veel over de geschiedenis van het kasteel met leuke
anekdotes. Kortom een mooie start van de Nieuwjaarsbijeenkomst.

Aanmelden KPS Nieuwjaarsbijeenkomst
KPS
Postbus 44 | 3870 CA Hoevelaken
Tel: 033 – 257 05 88 l info@kps.nl | www.kps.nl

