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30 JARIG JUBILEUM KPS
 jubileumcongres

Op 17 juni jl. genoten ca. 100 KPS-leden en introducés van het feestelijke
jubileumcongres met het thema 'Inkomen voor later in een leefbare wereld'. 
Gastsprekers Hans Stegeman (Triodos Investment Management), Annette
Mosman (APG) en Marcel de Berg (Green Water Cools) benaderden het thema op
een scherpe en verrassende manier. Dat maakte na afloop veel vragen los die door
dagvoorzitter Alfred Kool in goede banen werden geleid.
Benieuwd naar de presentaties of het filmpje van 30 jaar KPS? Kijk op de website
van KPS: Congressen

ACTIVITEITEN 2022 KPS
CENTRAAL THEMA: DUURZAAMHEID IN INKOMEN VOOR LATER

STUDIEBIJEENKOMSTEN | WEBINARS
2e helft 2022
Het jaarthema komt in het programma in een logische samenhang aan bod.
Uiteraard volgen we in ons programma nauwlettend de actualiteiten in de
branche, waaronder de verdere wetgeving van de Wet Toekomst Pensioenen. 

Evaluatie congres:

Goede geloofwaardige presentaties met vernieuwende
gedachten. Overigens was het walking dinner na afloop ook
goed geregeld.

Vooral een leuk congres met een verrassende invalshoek. 
Niet direct van nut voor de dagelijkse praktijk. Maar af en

toe wat anders dan techniek mag best!

Goed georganiseerd, prima locatie en heel goed om
KPS-ers weer fysiek te ontmoeten. Maar het programma was
inhoudelijk iets te ver van mijn pensioen bed.

Het overtrof mijn verwachtingen. Goede sprekers, helder
verhaal en ze maakten duidelijk dat de thematiek urgent is.

Erg relevant.

05-09-2022          (extra) Welkomstsessie nieuwe leden

20-09-2022          Kennissessie 'Begeleiding deelnemer bij  
                                  duurzame  keuzes'

13-10-2022          Kennissessie 'Duurzame pensioenadministraties' 

04-11-2022          Kennissessie 'Gevoeligheid ESG- & cyberrisico's'

07-12-2022          Kennissessie  'Het nieuwe adviesmodel:  rol adviseur, 
                                  actuaris, jurist'

Daarnaast streven wij ernaar in het najaar de politieke pensioenwoordvoerders
op het platform van KPS uit te nodigen. Enerzijds om hun visie op de Wet
toekomst pensioenen te vernemen. Anderzijds om vanuit KPS hen te voeden met
de belangrijke vraagstukken die in de dagelijkse praktijk naar voren komen.

http://www.kps.nl/
https://www.kps.nl/bijeenkomsten/congressen/
https://www.kps.nl/bijeenkomsten/congressen/
https://www.kps.nl/bijeenkomsten/congressen/
https://www.kps.nl/bijeenkomsten/programma-studiebijeenkomsten-webinars-2022/
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LEDEN
jubilarissen

In het kader van het 30-jarig jubileum van KPS, zijn bestuursleden begonnen
met een interviewreeks, waarbij jubilerende leden in de spotlights worden
gezet. Op deze wijze komen we wat meer te weten over deze trouwe leden.
Bijvoorbeeld hoe zij KPS ervaren en welke tips zij aan het bestuur willen
meegeven. Inmiddels tref je interviews aan van:

- Eric Bergamin (20)                        - Jeroen van den Bosch (15)
- Jos Gielink (20)                              - Ronald Hagoort (20)
- Ilse Heeremans (10)                     - Wiebe Hofstra (10)
- Angelique Joosen (10)               - Roderick Loeber (10)
- Ron van Os (10)                             - Mariëtte Simons (15)
- Berry van Sonsbeek (25)            - Dick Stoop (10)
- Bianca Wateler (10)                      - Léon Zijlmans (20)
- Tim Zuiderman (10)

nieuwe leden
De werkgroep Jong & Oud organiseert voor nieuwe leden een welkomstsessie
op 5 september a.s. zodat nieuwe leden optimaal gebruik kunnen maken van
het lidmaatschap van KPS. Tegelijkertijd ontmoeten zij de buddy's die hen
wegwijs willen maken binnen KPS.

ACTIVITEITEN 2022 KPS

WERKGROEPEN
thema's werkgroepen 2022
Ook in de 2e helft van 2022 kun je je aansluiten!

Beleggingen
Consistentie & Toetsing
Financial Planning
Innovatie
Internationaal
Jong & Oud
Kwaliteit van Pensioenuitvoering (in oprichting)
Modernisering pensioenstelsel
Ondernemer en pensioen
Pensioenadvies, zorgplicht en Wft
Pensioencommunicatie
Pension Fund Governance
Risicomanagement

De werkgroepen vormen het hart van KPS. Daar worden de bijeenkomsten
en publicaties voorbereid. Daar ligt ook de basis voor de kennisverrijking
en -deling waar we zo trots op zijn. Door actief mee te doen help je ook om
die kennis te vermenigvuldigen. We nodigen je van harte uit aan te sluiten
bij een werkgroep. Ben je nog geen lid van een werkgroep en wil je graag
je bijdrage leveren? Dan is aanmelden heel eenvoudig via info@kps.nl.
Enkele werkgroepen kunnen zelfs extra uitbreiding gebruiken. Zie
daarvoor hun specifieke oproep op de website

CENTRAAL THEMA: DUURZAAMHEID IN INKOMEN VOOR LATER

een vacature in het bestuur van KPS ontstaat? In september bereiken Alfred
Kool en Gerard van 't Hoff de maximale bestuurstermijn. De commissie van
voordracht heeft een profielschets opgesteld.  
Pensioen Magazine een rondje langs de velden bij beroepsorganisaties heeft
gemaakt en daarbij ook een artikel over KPS plaatste?
het Jaarverslag van KPS is verschenen waarin alle activiteiten helder in beeld
zijn gebracht?
KPS op het 25-jarig jubileumcongres van FFP aanwezig was om financieel
planners te informeren over het mooie kennisplatform voor inkomen voor
later?

TOT SLOT 
wist je dat.......

Het bestuur ontmoet  je graag weer na de zomer en 
wenst je een hele fijne en ontspannen zomertijd toe!
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