Vastgoedsymposium
16 juni 2016 (Afas Stadion)
UITNODIGING
Het thema voor de komende editie van het Alkmaarse vastgoedsymposium
op 16 juni a.s. :

‘Duurzaamheid te duur?’
In de komende jaren moeten we steeds energiezuiniger bouwen. Overal in de regio wordt hard
gewerkt aan duurzame initiatieven. Gemeenten hebben de ambitie uitgesproken om tussen nu en
2030 volledig energieneutraal te worden.
De vertaling van deze ambities blijkt soms lastiger dan gedacht. De kosten komen niet uit. De
praktische afstemming hapert. Is duurzaamheid te duur? Of duurt het te lang voordat we er echt
werk van maken? Ligt de regio op koers om haar ambities waar te maken? Topsporter en cabaretier
Dolf Jansen houdt ons op 16 juni een spiegel voor. Hij laat ons op humoristische wijze de ernst van
de groene zaak inzien. Duurzaamheidsexpert Jan Willem van de Groep is ervan overtuigd dat de
bouwsector een cruciale rol speelt als het gaat om verduurzaming. Ook astronaut André Kuipers
wil ons de ogen openen. Sinds hij in de ruimte is geweest, weet hij hoe kwetsbaar onze aarde is.
Kortom, een middag waar u volop nieuwe energie opdoet!
Het bestuur van de Stichting Vastgoed Rapportage (SVR), bestaande uit Hans Eskens, Alex Zörner,
Axel de Groot, Gem Bot en Pieter Haverkamp verwelkomt u graag.
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Duurzaamheid te duur?
Wij zijn dit jaar zeer vereerd dat André Kuipers aanwezig zal zijn en een
voordracht zal houden.
Het symposium wordt bezocht door ongeveer 150-200 bezoekers. Allen
(zowel publiek als privaat) zijn in de regio betrokken met ontwikkel- en
vastgoedstukken.
Dolf Jansen zal de middag als dagvoorzitter presenteren.
Jan Willem van de Groep brengt het programma in een stroomversnelling.

De Gouden Baksteen
Traditiegetrouw wordt ieder jaar de Gouden
Baksteen uitgereikt. Ook dit jaar hebben wij een
mooie voorselectie gemaakt en wordt de uiteindelijke
winnaar tijdens het symposium onthuld. Wie wint de Gouden
Baksteen 2016 en neemt uit handen van juryvoorzitter Hans Eskens
het juryrapport en de Gouden Baksteen in ontvangst?!
Winnaar 2015 Timpaan

Programma 16 juni (Afas Stadion)
15:30 uur		

Ontvangst

16:00 uur		
		
		

Welkomstwoord door Pieter Haverkamp, voorzitter van de
Stichting Vastgoed Rapportage (SVR) en introductie van Dolf Jansen 		
als dagvoorzitter

16:15 uur

Opening

16:30 uur

Film

16:45 uur		

Voordracht Jan Willem van de Groep

17:15 uur		

Voordracht astronaut André Kuipers

18:00 uur		

Beschouwing door Dolf Jansen

18:15 uur
		
18:30 uur

Uitreiking Gouden baksteen 2016 door Hans Eskens, bestuurslid SVR
Afsluiting met netwerkborrel en warm buffet

André Kuipers
Astronaut & ambassadeur van de aarde.
De eerste Nederlander met twee ruimtemissies op zijn naam. In totaal bracht
André 204 dagen in de ruimte door. Zijn tweede missie in 2012 is de langste
Europese ruimtevlucht in de geschiedenis. Hij woonde en werkte een half jaar in het
internationale ruimtestation ISS. Uit het raam zag hij een prachtige wereld, maar hij
zag ook hoe wij de aarde geweld aandoen. Het is nu zijn missie om dat te stoppen.

Dolf Jansen
Cabaretier, schrijver, muzikant, presentator en fanatiek hardloper.
De snelste cabaretier van Nederland spreekt net zo vlug als hij loopt. Al 27 jaar maakt
Dolf succesvolle cabaretprogramma’s. Op de radio is hij elke zondag te horen met
‘Afslag Thunderroad’ en elke zaterdag met ’Spijkers met Koppen’. Dolf is ook een
betrokken mens. Hij zet zich in voor Oxfam Novib, WarChild, de HIER!-campagne en
het KWF. Voor hem is het vanzelfsprekend dat je zorgvuldig omgaat met je leefomgeving.

Jan Willem van de Groep
Inspirator en schrijver over innovatie, bouwindustrie, future technology en
duurzaamheid.
Is de nummer één in de Duurzame 50 Vastgoed NL en ontving de klimaatpenning
2015 uit handen van prinses Laurentien. Hij is onder meer bedenker en initiator van
de Stroomversnelling, een initiatief waarbij de bouw- en corporatiesector door middel
van radicale innovaties binnen 5 jaar 111.000 woningen renoveren naar het niveau
energieneutraal.

Wordt deelnemer van de SVR sociëteit
Voor een bijdrage van € 395,- excl BTW 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 NH 1816 Alkmaar Culinair Plaza in september.
Een bezoek voor 2 personen aan de Advent-Vastgoedborrel in december.

Opgave deelnemer SVR sociëteit
Ja, ik word deelnemer van de SVR sociëteit (2 personen) voor € 395,- excl BTW
per jaar
Bedrijf:
Contactpersoon:
Email adres:
Postadres:

Deze opgave kunt u mailen naar info@svrapportage.nl. U kunt zich ook aanmelden
via onze website www.svrapportage.nl.
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan gerust contact op met
het secretariaat van de SVR 072-5744409, contactpersoon Marjolein Sitskoorn.
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