Programma
Op dinsdag 2 april 2019 van 9.30 (ontvangst) tot 16.45 uur vindt de Algemene Ledenvergadering
met lezingen plaats, met het thema “de agrariër in transitie’’ welke plaatsvindt op locatie van
11Beaufort (Domineesweg 11, 8308 PG Nagele, NO-Polder).
De dag beginnen we met een korte Algemene Ledenvergadering waarin onder andere de voortgang voor
de verdere professionalisering aan bod zal komen en de op de vorige Algemene Ledenvergadering
ingestelde kascommissie haar verslag zal doen van de controle over de jaarstukken 2018.
Wij informeren u hierbij dat er een “duurzame excursie” gaat plaatsvinden gedurende de lunch.
Daarna zullen we worden geïnformeerd over de voortgang met betrekking tot de werkzaamheden van
Dennis en Edvard (communicatie).
Sprekers:
De eerste spreker Arie van der Greft (RVO Ambassadeur) gaat in op de onderwerpen “duurzaamheid,
gevolgen betalingsrechten bij zonnepanelenweiden en windmolens”.
De tweede spreker Joost Verploegen (VASN-bestuurslid en werkzaam bij Bruggink en Van Beek
Notarissen) gaat ons wat vertellen over “civiele uitdagingen bij de realisatie van zonneparken op
landbouwgrond”.
Na de lunch en het bezoek aan het windmolenpark zullen de derde sprekers André Verduijn (Countus
Accountants en Adviseurs) en Edwin Sloot (Flynth Accountants en Adviseurs) ons meenemen in het
stukje “fiscale aspecten van realisatie van zonneparken en windmolens op landbouwgrond”.
Het vierde onderdeel zal door Ton Berendsen (Fugro NL Land B.V.) en Reni Lubberdink (Windunie) op
zich genomen worden en zij gaan ons informeren over “zonne- en windenergie, grond-uitgifte en
financierbaarheid”.
De laatste en vijfde spreker is Paul Janssen (Pondera Consult), hij gaat inzoomen op de stappen die
voor de realisatie van een zonnepark en windpark relevant zijn en hoe dit werkt (procedures).
Programma:
9.00 – 9.30 uur

Inloop met koffie/thee/koek

9.30 – 10.00 uur

Algemene Ledenvergadering

10.00 – 10.15 uur

Dennis en Edvard (communicatie)

10.15 – 11.00 uur

Cursus deel A (Arie van der Greft)

11.00 – 11.45 uur

Cursus deel B (Joost Verploegen)

11.45 – 14.00 uur

Lunch en excursie

14.00 – 14.45 uur

Cursus deel C (André Verduijn en Edwin Sloot)

14.45 – 15.00 uur

Pauze

15.00 – 16.00 uur

Cursus deel D (Ton Berendsen + Windunie)

16.00 – 16.45 uur

Cursus deel E (Paul Janssen)
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De VASN biedt deze cursusdag aan tegen het tarief van € 395,- exclusief btw.
Het volgen van deze cursusdag levert u 6 studiepunten op (VASN, KNB, SOMN in aanvraag).
Wanneer u later arriveert of eerder vertrekt bij de cursus, dient u de presentielijst op te vragen bij één
van de VASN-bestuursleden zodat u deze kunt ondertekenen. Tevens dient u dan de tijd te noteren. Wij
zullen dan op basis van het aantal aanwezige cursusuren uw studiepunten berekenen. Wanneer u één
van de presentielijsten niet heeft getekend, zullen er geen studiepunten worden toegekend. Wij zullen
hier met terugwerkende kracht geen uitzonderingen op maken.
Er staat een mooi, vol programma op de planning en daarmee belooft dit een leerzame en interessante
cursusdag te worden!
Aanmelden
Via deze link kunt u zich aanmelden voor deze cursus.
U kunt kosteloos annuleren tot 25 maart 2019, bij annulering na deze datum wordt
het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. U kunt ook een vervanger laten deelnemen, mits deze
persoon ook VASN lid is.
Namens,
VASN secretariaat en bestuur
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