Vastgoedsymposium
28 mei 2015 (Afas Stadion)
UITNODIGING

‘Zorgen voor morgen’
Het thema voor de komende editie van het Alkmaarse vastgoedsymposium
op 28 mei a.s.
Bij ‘zorgen voor morgen’, denken we aan de kansen die de toenemende vraag naar zorg aan huis
voor de vastgoedsector biedt. ,,Grijs is het nieuwe goud’’. We hebben te maken met een snelle
vergrijzing, stijgende zorgkosten, de behoefte aan zorg in eigen huis en bestaand zorgvastgoed
dat niet meer aan de eisen voldoet. Als we de mouwen opstropen kunnen we de huidige “zorgen”
omzetten in kansen voor de vastgoedsector voor morgen.
Het bestuur van de Stichting Vastgoed Rapportage (SVR) Hans Eskens, Alex Zörner, Axel de
Groot, Gem Bot en Pieter Haverkamp verwelkomen u graag op 28 mei.
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ZORGEN VOOR MORGEN
Wij zijn dit jaar zeer vereerd dat minister Stef Blok 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. Voor deze editie zullen
wij ook regionale zorgpartijen inviteren.

Wouke van Scherrenburg zal de middag als dagvoorzitter presenteren.

De Gouden Baksteen

Winnaar 2014 Kennemer Haeve en De Geus Bouw

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 2015 en zal uit
handen van de voorzitter van de jury Hans Eskens het juryrapport
en de Gouden Baksteen in ontvangst nemen?!

Programma 28 mei (Afas Stadion)
15.30 uur		

Ontvangst

16.00 uur		
		
		

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

16.10 uur
		
16.20 uur

Opening door Han ter Heegde, burgemeester van Heerhugowaard.		

16.30 uur		

Voordracht Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

17.00 uur		
		
17.30 uur		

Voordracht Harry Luik, voorzitter Raad van Bestuur MGG

17.45 uur
		
		
18.00 uur		
		

Uitreiking Gouden baksteen 2015 door Hans Eskens,
bestuurslid van de SVR		

18.35 uur

Afsluiting met netwerkborrel en warm buffet

Film

Beschouwing door Wouke van Scherrenburg

Voordracht van Jules Deelder. Heeft Jules Deelder als
“oudere jongere” nog zorgen voor morgen?

Stef Blok

is sinds 5 november 2012 minister voor Wonen en Rijksdienst in
het kabinet-Rutte II. Van oktober 2010 tot september 2012 was
Stef Blok fractievoorzitter als opvolger van Mark Rutte, die minister-president werd.

Wouke van Scherrenburg

is een Nederlandse journaliste.
Was van 1989 tot 2004 politiek
verslaggever van het tv-programma “Den Haag Vandaag”. Werkt tegenwoordig als
dagvoorzitter, debatleider en presentatietrainer.

Harry Luik

is sinds augustus 2010 voorzitter van de MCA Gemini Groep.
Daarvoor was hij voorzitter van de raad van bestuur van
het Kennemer Gasthuis. Harry Luik is als voorzitter verantwoordelijk voor onder
meer strategisch relatiebeheer, nieuwbouw, concernvorming, businesscontrol en
samenwerkingstrajecten medische vakgroepen.

Jules Deelder

Geboren in 1944. Nederlandse dichter, schrijver,
voordrachtskunstenaar, een performer (noemt zichzelf
“aucteur”, een auteur die gelezen, gezien en gehoord moet worden) en (jazz)drummer
en is een verstokt Sparta-supporter.

Wordt deelnemer van de SVR sociëteit
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 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,-* 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.

Datum 			

Naam 			
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