
Mede mogelijk gemaakt door:

Tien jaar. Zolang alweer organiseren we het Alkmaars Vastgoedsymposium. Het getal tien staat 

voor afronding en vernieuwing. Het maakt de serie van 0 tot 10 compleet. Bij tien aangekomen laat 

je het oude los en start je met een nieuwe reeks. Dat doen wij ook.

De afgelopen tien jaar zijn veel onderwerpen de revue gepasseerd, zoals de ontwikkeling van 

Overstad, het stationsgebied in Alkmaar, de zorg voor morgen en duurzaamheid. Deze tweede 

lustrumeditie is een mooi moment om kort terug te kijken. Maar we blikken deze middag vooral 

vooruit. Wat gaat het komende decennium ons brengen? Voor welke uitdaging staan wij om als 

regio te blijven meetellen?

Diverse sprekers geven hun visie op de vraag: ‘hoe houden wij onze regio ook de komende decennia 

op de kaart?’. Dat doen ze aan de hand van uiteenlopende thema’s, zoals 

onze woonomgeving, vastgoed, leisure, toerisme, duurzaamheid, 

bereikbaarheid en werkgelegenheid. Iedere spreker houdt een 

pitch van precies 100 seconden. Tijdens het verhaal kunt u met 

behulp van uw mobiele telefoon live chatten. Dagvoorzitter 

Jort Kelder pikt de meest prikkelende, creatieve en interessante 

reacties eruit. Waar dat toe gaat leiden? We zijn benieuwd! 

Deze discussie zal ons vastgoedprofessionals nog lang heugen, 

zo verwachten wij.

Het bestuur van de Stichting Vastgoed Rapportage 

(SVR), bestaande uit Alex Zörner, Axel de Groot, 

Gem Bot, Pieter Haverkamp en Richard van Leersum 

verwelkomt u graag.

UITNODIGING

Vastgoedsymposium
        8 juni 2017 (Afas Stadion)

10 ja ar vooruitkijken
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Het thema voor de jubileumeditie van het Alkmaarse Vastgoedsymposium op 

8 juni a.s. :

JUBILEUMEDITIE



10 jaar vooruitkijken
Acht sprekers geven hun visie op de komende tien jaar. Met behulp van 

uw mobiele telefoon reageert u ter plekke. Binnen enkele milliseconden 

staat uw reactie op het grote scherm. Wat er ook op het podium gezegd 

wordt - of u het ermee eens bent, of juist helemaal niet - u 

kunt direct reageren via uw smartphone. Zo is real-time te zien 

wat u als publiek denkt over de toekomst van onze regio. Het 

symposium wordt jaarlijks bezocht door ongeveer 150-200 bezoekers. Allen (zowel 

publiek als privaat) zijn in de regio betrokken met ontwikkel- en vastgoedstukken. Als 

dat geen interessante discussies oplevert! En anders zorgt dagvoorzitter Jort Kelder daar wel 

voor. Hij weet tenslotte ‘hoe ‘t heurt’. 

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 2017 en neemt uit 

handen van juryvoorzitterAxel de Groot het juryrapport en de 

Gouden Baksteen in ontvangst?!

Winnaar 2016  PC Groenen real estate & investments

  De Gouden Baksteen



15:30 uur  Ontvangst

16:00 uur  Welkomstwoord door Pieter Haverkamp, voorzitter van de 
  Stichting Vastgoed Rapportage (SVR) en introductie van Jort Kelder   
  als dagvoorzitter

16:20 uur  Opening en voordracht door burgemeester Piet Bruinooge, 
  gemeente Alkmaar
  
16:30 uur  Wat staat de regio Alkmaar de komende tien jaar te wachten?

17:50 uur  Afsluiting en samenvattende woorden door de dagvoorzitter Jort Kelder

18:10 uur  Uitreiking Gouden Baksteen 2017 door Axel de Groot, bestuurslid SVR 
  
18:30 uur 	 Afsluiting	met	netwerkborrel	en	warm	buffet

Staat - naast zijn streepjesoverhemden, bretels en maatpakken - bekend om zijn 
uitgesproken standpunten en scherpe uitspraken. Niet zo opzienbarend dus dat 
hij door het leven gaat onder Oscar Wilde’s motto ‘There’s only one thing worse 
than being talked about and that is not being talked about.’ Met enige regelmaat 
vertoont Kelder zijn kunsten in de media en vult zijn dagen met optredens in 

televisieprogramma’s, het schrijven van columns en artikelen in kranten en zijn eigen boekjes. 
Dagvoorzitten doet hij naar eigen zeggen graag en naar het schijnt niet onverdienstelijk.

Simon Verduijn (Woonwaard) “De duurzaamheid vooruit” 

Gijs van den Boomen (Kuiper Compagnons) “Nieuwe Alkmaarse metropool”

Peter van Oeveren (BPD Gebiedsontwikkeling) “Overstad het nieuwe Manhattan”

Elske Doets (Zakenvrouw van het jaar 2017) “Spektakel nodig voor Toerisme in de regio”

Chris Opdam (Internet ondernemer) “Alkmaar: silicon valley in de Polder”

Sabine Schoorl (Startup specialist Bouw & Vastgoed) “Hoe innovatie uw bedrijf verder brengt”

Jan Ultee (Rotterdamse vastgoedman van het jaar) “Hoge torens vangen veel wind”

Carla Kuijs (Ondernemer) “Hoe binden wij succesvolle bedrijven aan de regio”

Programma  8 juni  (afas Stadion)

jort kelder dagvoorzitter

        journalist, presentator, mini-entrepreneur en stukjesschrijver 

Deze sprekers gaan pitchen:



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.

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.

Opgave deelnemer SVR sociëteit

Datum    Naam    Handtekening
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Wordt deelnemer van de  SVR sociëteit


