ABVAKABO FNV NOVON
Uitnodiging 15 april 2009

DE VIERDE TRANCHE AWB

15 jaar Contactgroep Algemeen Bestuur
Geachte leden,
Zoals u bekend is, wordt op 15 april a.s. weer onze voorjaarsbijeenkomst gehouden. Dit keer is er
sprake van een bijzondere bijeenkomst omdat onze contactgroep die week 15 jaar bestaat. Naar
aanleiding van dit heugelijke feit heeft BMC advies en management te Amersfoort zich bereid
verklaart om deze dag te verzorgen. BMC treedt deze dag ook feitelijk als gastheer op. De bijeenkomst
wordt dus NIET in Hoog Brabant gehouden, maar wordt gehouden in een van de zalen van het
kantoor van BMC, Smallepad 34, 3811 MG Amersfoort, en bevindt zich op ongeveer vijf minuten
lopen vanuit het station van Amersfoort. Bij de bevestiging sturen we nog een beschrijving om er snel te
komen toe. Er is geen parkeerruimte op eigen terrein en nauwelijks in de directe omgeving
Tevens biedt BMC ons een lunch aan. In tegenstelling tot andere bijeenkomsten wordt u voor deze
bijeenkomst geen bedrag in rekening gebracht. Aangezien de lunch zal worden genuttigd in het
bedrijfsrestaurant van BMC en dit restaurant vanaf 12.30 uur beschikbaar moet zijn voor het
personeel van BMC, is de lunch nu iets vroeger dan u gewend bent.
Voor deze bijeenkomst is als thema gekozen: “De vierde tranche AWB”.
09.30 uur

ontvangst.

10.00 uur
10.10 uur
10.30 uur

opening
presentatie BMC
4e tranche AWB – algemeen
Mr.Ing. L.J. Wildeboer, advocaat bij CMS Derks Star Busmann Advocaten in Arnhem

11.30 uur

lunch

12.45 uur

4e tranche AWB - bestuursrechtelijke geldschulden
mevr. mr. M. Bekooy advocaat bij CMS Derks Star Busmann Advocaten in Arnhem
4e tranche AWB – implementatie bestuursrechtelijke geldschulden
mr. R. Oosterhof, BMC advies en management

14.00 uur

14.30 uur

pauze

15.00 uur

4e tranche AWB – handhaving
Prof. Mr. A. Michiels, ………..

Ca.15.45 uur sluiting.
Indien u deze bijeenkomst wenst bij te wonen, wordt u verzocht om zich zo spoedig mogelijk per
mail aan te melden bij onze secretaris, Rob Daale, Emailadres: RG.Daale@Culemborg.nl

