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Mede mogelijk gemaakt door:

uitnodiging

Het thema voor de komende editie van het Alkmaarse Vastgoedsymposium op 30 
mei as. is “Op jacht naar herstel” en wel in de breedste zin van het woord.

Op jacht naar Herstel

De vraag die veel vastgoedontwikkelaars, overheden en de aan de bouw verwante bedrijven 

bezig houdt betreft de diepte en duur van de crisis. Vanaf welk moment zullen we weer 

licht zien aan het einde van de tunnel. Na veel zware jaren met productiedalingen lijkt het 

dieptepunt te zijn bereikt. Kan de sector zich wellicht 

opmaken voor een voorzichtig herstel in 2013?

In de woningbouw zijn de tekenen hiervoor echter nog 

steeds somber: de verkopen van nieuwbouwwoningen 

trekken nauwelijks aan en de opdrachten van architecten 

nemen eerder af dan toe.

Evenals de afgegeven bouwvergunningen en 

orderportefeuilles van de bedrijven. Het is de vraag 

wanneer het herstel in de bouw zich definitief inzet en 

hoe krachtig deze zal zijn. Wat betekent dit voor de vooruitzichten voor de bouw 

op korte en middellange termijn? Zal het herstel in 2013 weer momentum krijgen 

of gooit de “nieuwe tijd” roet in het eten en is een blijvende 

teruggang van bouwactiviteiten te verwachten? 

Dat het voor ons, spelers in de bouw- en vastgoedwereld, reeds 

in korte tijd een andere wereld is geworden is zonneklaar. De weg 

naar economisch herstel is reeds ingezet. >>

Vastgoedsymposium
  30 mei 2013 (Afas Stadion)



Op jacht naar Herstel

Traditiegetrouw wordt ieder jaar de Gouden Baksteen uitgereikt, ook dit jaar hebben wij een 

mooie voorselectie gemaakt en zal de uiteindelijke winnaar tijdens het symposium bekend 

gemaakt worden.  Wie wordt de winnaar van de Gouden Baksteen 2013?!  En zal uit handen 

van de voorzitter van de jury mr. J.H. Eskens het juryrapport evenals de Gouden Baksteen in 

ontvangst nemen. 

Eerdere winnaars waren:

  

   2008    De heer Jan Deurwaarder

   2009    Segesta Groep BV

   2010    VBM Ontwikkeling BV

   2011    Woningstichting Woonwaard Noord Kennemerland

   2012    Projectontwikkelaar Hein Jong

De Gouden Baksteen
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Economisch herstel vereist volharding en vertrouwen op de ingeslagen weg. Het bestuur van 

de Stichting Vastgoed Rapportage nodigt u dan ook graag uit op 30 mei as. op ons jaarlijkse 

symposium in het Afas stadion met het voor dit jaar pakkende thema “op jacht naar herstel”.

Samen met u en onze gastsprekers zullen wij er een enerverende middag van maken met 

voldoende informatie en ideeën. En voor u de bevestiging dat u reeds de juiste weg bent 

ingeslagen of alsnog op tijd de juiste afslag kunt nemen.



Donderdag 30 mei  (Afas stadion) 

16.30uur  Ontvangst

17.30uur  Openingswoord door Pieter Haverkamp, voorzitter van de 
  Stichting Vastgoed Rapportage (SVR).

17.35uur  Welkomstwoord door P.M. Bruinooge, burgemeester  
  van Alkmaar.
    
17.45uur  Filmpresentatie.

17.55uur  Voordracht door de heer Frits Huffnagel
  ‘I am’ Huffnagel en nog veel meer..

18.25uur  Voordracht door de heer Danny Mekic, internet expert, een van   
  Nederland 50 grootste talenten
.
18.55uur  Paneldiscussie met de zaal o.l.v Frits Huffnagel.

19.05uur  Cliffhanger voor 2014. Onthulling thema vastgoedsymposium  
  2014. Welk regionaal onderwerp gaan wij in 2014 belichten? 

19.15uur  Uitreiking Gouden Baksteen 2013 onder leiding van  
  notaris Hans Eskens, bestuurslid van de Stichting  
  Vastgoed Rapportage.

19.30uur  Afsluiting, netwerkborrel met warm buffet. 

Deze vrolijk welbespraakte liberaal, is goed ingevoerd 

in lokale en nationale politiek. Zijn specialiteit is Citymarketing met successen in 

Amsterdam en Den Haag. Aan deze moderator eveneens de taak om goede 

interactie tussen bezoekers, zaal en panel te bewerkstelligen. Deze discussie zal 

ons vastgoedprofessionals nog lang heugen, is de verwachting.

Frits Huffnagel

Danny Mekic´ Richtte in 2002 internet bedrijf Mekic op. Werd zonder 

VWO diploma alsnog toegelaten tot de Universiteit van Amsterdam. Werd in 2009 

door het weekblad Elsevier uitgeroepen tot een van de 50 grootste Nederlandse 

talenten. Danny zal de Alkmaarse regio meenemen in zijn jacht naar herstel.

Programma



Voor een bijdrage van € 395,-* per jaar wordt u deelnemer van de SVR sociëteit en 
ondersteunt u de Stichting Vastgoed Rapportage. Zo draagt u bij aan het behoud 
van de kwaliteit van de cijfers van deze regio en het netwerk van vertegenwoordigers 
van het vastgoed.

Het deelnemerschap van de SVR sociëteit geeft u recht op:

Een bezoek voor 2 personen aan het jaarlijkse vastgoedsymposium 
Een bezoek voor 2 personen aan de ACP-Vastgoedborrel op de vrijdagmiddag/
avond van het Rabobank Alkmaar Culinair Plaza in september.
Een bezoek voor 2 personen aan de Advent-Vastgoedborrel in december.
Het 2 maal per jaar toezenden van de SVR nieuwsbrief met daarin opgenomen de
transacties en statistieken van de regio, inclusief de marktrapportages. Zo blijft u als 
vastgoedprofessional als eerste goed op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ja, ik word deelnemer van de SVR Sociëteit (2 personen) voor € 395,-* per jaar

Bedrijf:

Contactpersoon:

Email adres:

Postadres:

Ik neem deel aan het Vastgoedsymposium op 30 mei 2013 à € 125,-* per persoon. 
Ik kom met ….. personen.

Bedrijf:

Contactpersoon:

Email adres:

Postadres:

Graag uw keuze aangeven en terug faxen naar 072 515 02 44. U kunt zich ook aanmelden via 
onze website www.svrapportage.nl. Per post zal u een factuur worden toegezonden 
(* genoemde prijzen zijn excl. BTW). Alvast bedankt voor uw deelname.
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan gerust contact op met het 
secretariaat van de SVR 072-5744409, contactpersoon Marjolein Sitskoorn.

Antwoordstrook FAX 072-515 02 44     Deelnemer SVR Sociëteit

Datum    Naam    Handtekening
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