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 Symposium 25 april
Op 25 april 2018 vindt het jaarlijkse symposium plaats in Van der Valk te
Houten. Het thema voor het symposium is ‘Security First’. De uitnodiging
heeft u inmiddels ontvangen per mail. Het bestuur hoopt velen van u te zien
op 25 april a.s.

 Reminder PE Punten
De huidige PE-periode loopt van 1 juli 2016 tot 1 juli 2018. Dit betekent dat u vóór 1 juli 2018 opgave
dient te doen van uw extern behaalde opleidingspunten, inclusief bewijs. Deze punten dient u zelf
op te geven via uw persoonlijke opleidingspagina op www.taxateurs-vrt.nl. In alle gevallen is een
bewijsstuk noodzakelijk, zoals een certificaat, diploma of deelnamebewijs. Op de website vindt u
onder het kopje ‘ Permanente Educatie’ de handleiding voor de wijze waarop u de extern door u
behaalde opleidingspunten in de genoemde periode kunt invullen.

 BAV 2018
Het is als taxateur van het grootste belang over een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering te
beschikken. Het VRT staat voor kwaliteit en om de kwaliteit te borgen zijn alle aangesloten taxateurs
verplicht in het bezit te zijn van een geldige BAV. Om kwaliteit te kunnen garanderen, dient deze ook
getoetst te worden. Om deze reden worden de VRT-taxateurs vanaf 2017 verzocht jaarlijks
aantoonbaar te maken dat zij beschikken over een geldige en adequate BAV. Indien u al in het bezit
bent van de polis of verzekeringscertificaat 2018, dan kunt u deze uploaden op uw persoonlijke
pagina bij het jaar 2018. Let op: een ‘oudere’ BAV-polis met stilzwijgende verlenging alsmede een
factuur van betaling volstaan niet. Er moet duidelijk op de polis of het verzekeringscertificaat staan
dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geldig is voor 2018.

 Workshops 2018
Er zullen dit jaar door de sectoren van het VRT workshops georganiseerd worden voor de taxateurs.
Zodra de data bekend zijn wordt u hiervan op de hoogte gebracht. De data zullen ook geplaatst
worden op de website van het VRT.
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Verslag workshop Agrarisch 15 februari
Donderdag 15 februari heeft de sector agrarisch weer een workshop
gehad. De opkomst was boven verwachting hoog ondanks de korte
termijn tussen organiseren en plaatsvinden. We hebben bij deze
workshop twee bezoeken gebracht aan bedrijven met als rode draad
“de aardappel”. Een zeer agrarisch onderwerp.

Als eerste hebben we een bezoek gebracht aan het bedrijf “Hoeksche
Chips” (http://hoekschechips.nl/). Deze aardappelteler heeft naast
zijn primaire productie van aardappels samen met zijn buurman een succesvolle bedrijfsactiviteit
ontwikkeld, de productie van echte, authentieke chips. Dit is in twaalf jaar van productie in de privé
frituurpan uitgebouwd naar een niche product dat onder andere terug te vinden is in de
businessclass van de KLM, Schiphol en diverse speciaal zaken met een aanmerkelijk marktaandeel.
Ook internationaal zijn er ontwikkelingen. Een prachtig, inspirerend verhaal van de heer Henk
Scheele met een zeer interessante blik achter de coulissen bij de productie van
de chips. En tevens hebben we mogen proeven van dit heerlijke product.
Als tweede hebben we een bezoek gebracht aan Nedato B.V.
( http://www.nedato.com/nl/), een coöperatie van aardappeltelers voor de
verkoop en verwerking van hun aardappels. We hebben in een presentatie van
de directeur de heer Willem de Ree gehoord van de gehele keten in de
aardappelhandel en allerlei kwaliteits- en schade aspecten, kansen en
bedreigingen in de aardappelteelt en handel. Een buitengewoon interessant verhaal dat veel inzicht
heeft gegeven in het zo gewone maar ook bijzondere product “de aardappel”.
De workshop hebben we afgesloten met een borrel en een ronde tafelgesprek over de actualiteiten
en toekomst van VRT agrarisch.
De aanstaande workshop is reeds in de planning en zal zo snel mogelijk worden gecommuniceerd.

 Vakbeurzen
In deze Nieuwsbrief treft u een nieuwe rubriek: Vakbeurzen.
Omdat u allen immers aan uw PE punten moet werken, leek het de
bestuursleden die uw sectie vertegenwoordigen een goed idee u hiertoe van
dienst te zijn. Immers krijgt u voor elk beursbezoek 15 punten.
Bovendien kan het natuurlijk zomaar zo zijn dat iemand door het lezen van
deze rubriek op het idee wordt gebracht om eens een beurs buiten zijn vakgebied te bezoeken,
ste
gewoon uit belangstelling! Onderstaand treft u de vakbeurzen voor het 1 halfjaar 2018 aan.
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Agrarisch
14-15 maart
11-12 april
06-07 juni

Seasonal TradeFair
Trade SpringFair
Nederlandse Boom Infodag

Brand
20-23 maart
17-19 april

Technishow Utrecht
Holland Building Amsterdam

Kunst & Antiek
10-18 maart

TEFAF Maastricht
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04-08 april
19-22 april
14-17 juni
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Motorvoertuigen
29 maart- 2 april
International Amsterdam Motor Show Amsterdam
ste
15 april
1 Noordhollandsche Bromfietsbeurs Heerhugowaard
22 april
Internationaal Opel-Treffen Dronten
05-06 mei
CitroMobile Vijfhuizen
06 mei
Oer-Classics Ulft
Voor een overzicht van de Oldtimerbeurzen in 2018 van de sector Motorvoertuigen klik hier.
Scheepvaart
23-25 maart
29-31 mei
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KunstRai Art Amsterdam
ART Breda
ART Basel

Scheepvaartdagen Antwerpen
Maritime Industry 2018 – Evenementenhal Gorinchem
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