
19 APRIL 2018

UITNODIGING

VERENIGINGSCONGRES

09.30 – 12.25 uur



PROGRAMMA

Dagvoorzitter: Roderik van Grieken

Ontvangst
Stemregistratie en inloop

Opening door Marnix Norder
Welkom

Minister Ollongren over de corporatiesector 
 � Introductie minister 
 � Minister vertelt haar visie op de sector 
 � Minister in gesprek met aanwezigen

(politieke) actualiteiten door Marnix Norder

Digitalisering 
Wat betekent digitalisering voor uw corporatie en de manier waarop 
u uw corporatie aanstuurt? We gaan het hebben over de kansen die 
digitalisering brengt en tegelijkertijd welke prioriteiten we daarin zien. 
Hoe kunnen we elkaar hierbij helpen en wat doet u zelf?

Verenigingszaken
 � Vaststellen Jaarrekening 2017
 � Aanpassing Huishoudelijk Reglement
 � Benoeming nieuw bestuurslid

Afsluiting met lunch

Start bijeenkomst: Een jaar Vernieuwingsagenda

09.30

10.00

10.10

11.00

11.20

12.20

12.25

13.30



Beste Aedes-leden,

Het algemeen bestuur nodigt u van harte uit voor het verenigingscongres op 
donderdag 19 april 2018 in de Caballero Fabriek in Den Haag. Het congres start om 
10.00 uur. We gaan met elkaar in gesprek en zetten samen stappen voorwaarts! 

Verenigingscongres
We starten het congres met een gesprek met Minister Ollongren over haar visie op de 
sector. Verder gaan we het hebben over digitalisering en de impact daarvan op onze 
sector. Wat betekent digitalisering voor de processen van uw corporatie en de manier 
waarop u uw corporatie aanstuurt? En welke kansen biedt digitalisering? 
Hoe kunnen we elkaar hierbij helpen en wat kunt u zelf doen? We bespreken dit 
onderling aan tafels. 
We sluiten af met een aantal verenigingszaken waarbij we ook stemmen over een 
nieuw bestuurslid. 

Bijeenkomst: Een jaar Vernieuwingsagenda
In de middag presenteren we de resultaten van een jaar Vernieuwingsagenda. 
Vervolgens kunt u meerdere workshops bijwonen.

We zien u graag op 19 april 2018 in Den Haag.

Met vriendelijke groet,

Marnix Norder
Voorzitter

De congresstukken staan vanaf 9 april op ledennet op aedes.nl.
Als u de stukken geprint wilt ontvangen, dan graag een mail met dit verzoek aan 
BBE@aedes.nl.    

mailto:http://www.cabfab.nl/contact/routebeschrijving/?subject=
mailto:BBE%40aedes.nl%20%20?subject=


Datum
Donderdag 19 april 2018

Locatie
Caballerofabriek
Saturnusstraat 60
2516 AH Den Haag

Aanmelden
Aanmelden voor het verenigingscongres kan via deze link.

Aanmelden voor de bijeenkomst: Een jaar 
Vernieuwingsagenda kan via deze link.

Organisatie en informatie
Aedes, Bureau Evenementen en bijeenkomsten
088 233 37 00
Bbe@aedes.nl
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http://Aanmelden voor het verenigingscongres kan via deze link.
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