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Nijmegen,  september/oktober 2019 

UITNODIGING NIJFIN-DINERLEZING  
MAANDAG 21 OKTOBER 2019 

 

“PENSIOENAKKOORD OF …………………..? 
Door Ruud van Kraaij, pensioenspecialist én oud NIJFIN-Lid 

                                               

 
Na bijna 10 jaar ‘gesteggel’ over herziening van ons pensioenstelsel ligt er sinds juni 2019 een 
principe pensioenakkoord. Maar…., wat brengt dat allemaal teweeg?  
En wat verandert er vanaf 2020 voor jou? Of heeft de commissie Dijsselbloem nog een bom 
gelegd onder het pensioenakkoord? Hoe zou het échte pensioenakkoord er uit moeten zien? 
Het wordt een interactieve sessie met ruimte voor al je vragen op dit gebied. 
 
Ruud van Kraaij, pensioenspecialist én oud NIJFIN-Lid zal de spreker zijn. 
 
Ruud werkt onder andere voor verzekeraars en geeft les als freelance docent. Tevens wordt hij 
al jaren gevraagd als (ondersteunend) specialist bij de pensioenspreekuren bij de Hogeschool 
Arnhem Nijmegen. Ook levert hij bijdragen aan lesmateriaal, en is hij betrokken bij de 
ontwikkeling van examens. 
 
Graag nodigen wij je uit om hiervoor op maandag 21 oktober aanwezig te zijn! Heb je interesse? 

Zorg er dan voor dat je je tijdig dan opgeeft voor deze zeer boeiende NIJFIN-avond!   

 

S.v.p. aanmelden uiterlijk donderdag 17 oktober a.s. bij Edwin Lotz: 
e.lotz@tenbergenotar.nl 

 

http://www.nijfin.nl/
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Het programma van 21 oktober  2019:  LET OP: INDELING VAN DE AVOND IS AFWIJKEND! 

 17.00 ‐ 17.30 uur:  Ontvangst 

 17.45 ‐ 19.00 uur:  Lezing Ruud van Kraaij “Pensioenakkoord of …………….? 

 19.15 - 20.45 uur:  Diner 

 20.45 - 22.00 uur:  Netwerkborrel 
 
Plaats:   locatie: “Hotel restaurant Rozenhof” aan de Nijmeegsebaan 114 Heilig 

Landstichting 
                                                              
Kosten:  gratis voor leden van Nijfin 
 
Aanmelden:                               bij onze secretaris, Edwin Lotz, Email: e.lotz@tenbergenotar.nl 
 

Wij verzoeken je vriendelijk tijdig uiterlijk om 17:30 uur aanwezig te zijn, zodat wij op de 

geplande tijden met de avond en het diner kunnen aanvangen. 

Wil je alstublieft je aan- of afmelding, uiterlijk donderdag 17 oktober a.s. doorgeven aan het 

secretariaat van NIJFIN? Dit in verband met de te maken reserveringen bij “Hotel restaurant 

Rozenhof”. 

Indien je speciale dieetwensen hebt (geen vlees, geen vis, vegetarisch, allergiën, glutenvrij etc.), 

wil je dit dan ook aangeven? 

Mede in verband met de bestelling van de juiste aantal couverts, verzoeken wij je vriendelijk  

om als je je hebt aangemeld ook echt te komen. Ook zouden we het fijn vinden dat je niet 

onaangekondigd komt, maar dat je je echt vooraf aanmeldt bij onze secretaris, Edwin Lotz. 

Bereikt je afmelding ons ná 17 oktober a.s. dan zijn wij helaas genoodzaakt je € 40,00 in 

rekening te brengen. 

Ben je net zo geïnteresseerd als wij in deze boeiende avond en/of wil je ook ongedwongen 
netwerken met collega-financieel dienstverleners uit Nijmegen en omgeving? Kom dan naar 
deze bijeenkomst op maandag 21 oktober a.s.  in “Hotel restaurant Rozenhof” aan de 
Nijmeegsebaan 114 Heilig Landstichting!  
 
HET BESTUUR VAN NIJFIN 

 
Oproep: Wij kunnen nog altijd leuke nieuwe leden gebruiken! 
Graag maken we gebruik van de gelegenheid een oproep te doen voor leuke nieuwe leden!! Dus 
mocht je een geschikt iemand kennen die lid wil worden en wil je die als introducé mee nemen, 
dan is deze van harte welkom! Wil je wel zo vriendelijk zijn dit te melden bij je aanmelding, 
voorzien van zijn of haar gegevens? Je introducé mag eenmalig kosteloos deelnemen aan de 
bijeenkomst inclusief diner en drankjes.  

http://www.nijfin.nl/
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NOTEER DE VOLGENDE DATA OOK ALVAST IN JE AGENDA*: 
 

 

 
 

 dinsdag 26 november 2019:   Eindejaarsdiner 
 
 
 

* Genoemde data zijn onder voorbehoud.  
 Voorafgaand aan elke bijeenkomst ontvang je nog een uitnodiging. 
  
 Tenzij specifiek aangegeven vinden alle bijeenkomsten plaats in:    
       “Hotel restaurant Rozenhof” aan de Nijmeegsebaan 114 Heilig Landstichting 
 
 
 
 

 
Kosten lidmaatschap 2019: 
Het lidmaatschap van NIJFIN bedraagt op jaarbasis € 220,00 (BTW-vrij). Hierdoor kun je kosteloos 
deelnemen aan alle lezingen en netwerkavonden, inclusief diner en een aantal consumpties. 

http://www.nijfin.nl/

