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Aanwezig zijn 22 personen, waaronder één
introducé (Anton Snoek) en een aantal
mensen, die voor de tweede maal de sfeer
komen proeven. Er is een voorstelrondje
gehouden. Leo Stultiëns geeft een
uiteenzetting over de
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
verzekeringen
(AOV). Hij geeft daarbij aan, dat er voor de
AOV twee aparte groepen zijn te
onderscheiden:

1. de werknemer (loondienst); verzekerd via de werkgever via de ziekengeldverzekering.
2. de zelfstandige (waaronder de DGA).
Leo geeft aan, dat het van belang is om bij de AOV de alternatieven goed te bekijken
(wachttijd, eindleeftijd en verzekerde uitkering).
uitker
Er is verschil tussen de beroepsarbeidsongeschiktheid en gangbare arbeid.
Daarna is het woord aan Philip van Londen.
Er is een peiling geweest onder de leden
over wat het KKP oplevert voor de leden
(de uitkomsten worden op papier
uitgedeeld). Het bestuur
stuur wil weten hoe de
leden denken over acquisitie. Hierna
ontstaat er een levendige discussie. Met
name is er weerstand tegen de
“harde”acquisitie. Er is animo voor
vraagbaaksessies en werkbezoeken. Het is
ook tijd voor meer externe profilering!
prof
Daarna geeft Piet Verdult uitleg over de werking van Linked In.

Volgende ontbijtsessie op 8-januari
januari-2010
Graag nodigen we je uit voor de volgende ontbijtsessie op vrijdag 8-januari-2010 a.s. om 07.30 uur
op De Vijverhoeve.
We toasten dan op een succesvol maar vooral een gezond (!) 2010. Als KKP zullen
we dan ook het programma voor 2010 presenteren. Er zal daar ook meer verteld
worden over geplande werkbezoeken en vraagbaaksessies. Voor niet--leden een
prima moment om een al lang voorgenomen besluit, om het netwerk eens te
verbreden, tot uitvoering te brengen.
Ik hoop jullie
ullie dan allemaal te treffen!
Meld je aan, uiterlijk vóór woensdag 6-januari-2010 09.00 uur, zodat we alles goed kunnen
organiseren!

Nieuwjaarswens
“Samenwerken
Samenwerken is een stukje van jezelf loslaten en inzien dat je er iets mooiers voor terug krijgt.”
krijgt.
Dat was de openingszin in mei-2007
2007 toen het KKP initiatief van start ging.
ging. We onderschrijven het nog
steeds van harte!
Het Bestuur
estuur wenst u en de uwen een bij
bijzonder succesvol, maar vooral gezond 2010 toe.
e.

