
  Financieel Beleid Woningcorporaties 
 
  3 oktober 2007 in Bilderberg Hotel ‘t Speulderbos Garderen 
 

Alternatief Programma 
  
 

09.15  Ontvangst  
10.00  Opening door dagvoorzitter drs. J. van der Moolen, waarin hij u informeert 

over ontwikkelingen in het toezicht van het Centraal Fonds. 
10.15   Op Prinsjesdag zijn de begrotingen van Balkenende 4 gepresenteerd. 

drs. M. van Giessen VROM geeft een overzicht van de consequenties 
voor woningcorporaties.  

10.45 Plenaire discussie 
11.15 Koffie en thee ‘break’ 
11.30  drs. R. van der Post gaat in op de gevolgen van de financiering van de 

activiteiten van woningcorporaties. U krijgt reacties van: 
G.N.M. Kragtwijk, directeur ING Real Estate Finance en  
F.J. Reynaers, namens de Bank Nederlandse Gemeenten 

12.15 Plenaire discussie  
12.30 Lunch 

 
In het middagprogramma staat de vpb-plicht centraal 

13.30 drs. E.F. Halter MRICS RT, adjunct directeur DTZ Zadelhoff 
gaat in op de verschillen tussen de WOZ waarde en het fiscale 
waardebegrip: “de waarde in het economisch verkeer”. 

14.00  drs. G.J. de Ruiter en mr. drs. R. Wiersma van Deloitte geven u overzicht 
in de gevolgen van de integrale vpb plicht voor woningcorporaties  

15.00  koffie, thee en frisdrank ‘break’ 
15.15 mr. P. Boerenfijn, directeur van Aedes gaat in de op de fiscale situatie. 

Hierop volgen reacties van: 
 drs. A.C. Pureveen RA, financieel concerndirecteur de Alliantie  

  drs. G. Blazer, financieel manager van Servatius  
G. de Heide RC, financieel directeur van Woonbron 

 
16.00  Slotconclusies en rondvraag.  
16.30 Hapje en drankje met om 17.30 einde bijeenkomst. 



        ANTWOORDFORMULIER 
   Financieel Beleid Woningcorporaties 

        3 oktober 2007 Bilderberg hotel ’t Speulderbos Garderen 
 
Bestemd voor:           directeuren en managers financiën, controllers  

en adviseurs van woningcorporaties. 
Inleiders o.a.: 
drs. M. van Giessen   directeur Beleidsontwikkeling VROM 
drs. E.F. Halter MRICS RT  adjunct directeur DTZ Zadelhoff 
G.N.M. Kragtwijk   directeur ING Real Estate Finance 
drs. J. van der Moolen   algemeen directeur van het Centraal Fonds  
drs. R. van der Post  algemeen directeur WSW 
F.J. Reynaers   senior accountmanager BNG 
mr. P. Boerenfijn   directeur van Aedes 
en vertegenwoordigers van Deloitte, de Alliantie, Woonbron en Servatius.  
 
De kosten van het seminar bedragen € 595 (vrij van BTW). Op het seminar 
ontvangt u de syllabus met de inleidingen en relevante achtergrondinformatie.  
SOM is door het NIVRA erkend als onderwijsinstelling (5 PE punten) 
Wij verzorgen kosteloos vervoer van station Putten naar ’t Speulderbos.  
Vertrek bij het station 09.30. Wilt u hiervan gebruik maken?  Ja       Neen  
Naam    …………………………………………………..……………….……      M/V 
Functie         ………………………………………………………………………………………… 
Organisatie         ………………………………………………………………………………………… 
Adres          ………………………………………………………………………………………… 
Postcode en woonplaats ………………………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer  ………………………………………………………………………………………… 
E-mail adres  ………………………………………………………………………………………… 
Dit formulier zenden naar: SOM, Professor Junkerslaan 12, 1185 JL Amstelveen 
of faxen naar: 020-4536401  Inlichtingen: drs. W.N. Boonstra 020-4536402  
E-mail: som@seminarsopmaat.nl   WEB-site: www.seminarsopmaat.nl 
 

 
 

Indien ontwikkelingen daar aanleiding toe geven kan de organisatie kleine wijzigingen doorvoeren in  
het programma of de locatie wijzigen. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging. Enige tijd voor  
het seminar ontvangt u de deelnemerslijst, een routebeschrijving en onze factuur.  
Onze factuur moet binnen twee weken na factuurdatum worden voldaan. Bij verhindering mag een 
vervanger van uw inschrijving gebruik maken. Uw inschrijving kan schriftelijk worden geannuleerd. 
Annulering is mogelijk tot vier weken voor de datum van het seminar. Wij brengen in dat geval € 50 
administratiekosten in rekening.   

 


