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NOG GEEN LID? 
Informeer bij onze lokaal aangesloten 
assurantieclubs en schijft u daarna in 
voor ons feest op 11 oktober a.s.

Op 11 oktober 2018 viert de Federatie 
van Assurantieclubs haar 70-jarig 
bestaan. Alle leden zijn welkom op ons 
jubileumfeest! Noteer deze datum dus 
alvast in de agenda en meld u als lid aan 
via www.assurantieclubs.nl.

et jubileum is een mooie mijlpaal waar de voorzit-
ter Gérard Teurlings graag bij stil staat. Hoewel het 
vakgebied in de afgelopen 70 jaar behoorlijk is ver-

anderd, gaat het onafhankelijke kennisplatform met vertrou-
wen de toekomst tegemoet. Er is namelijk altijd behoefte 
om elkaar (lokaal) te ontmoeten en zaken die spelen in de 
branche met elkaar uit te wisselen.

Afgelopen jaren is er binnen de vereniging hard gewerkt 
aan het doorvoeren van veranderingen, zowel op bestuurlijk 

niveau als binnen het vakgebied. Kennisuitwisseling blijft 
nog steeds een zeer belangrijk onderdeel binnen de 

aangesloten clubs, een van de redenen van oprichting 
toentertijd. Een initiatief wat in 1936 te Amster-

dam ontstond en wat zich in 1948 formeel 
landelijk verspreidde.

Naast lokale bijeenkomsten en lezingen, is de digitale ken-
nisomgeving niet meer weg te denken binnen de bemidde-
ling en advisering van financiële producten. Vandaar dat het 
Federatiebestuur met nieuwe initiatieven komt om haar 
actieve leden digitaal te ondersteunen.

Op 11 oktober 2018 zullen de aanwezige leden hiervan een 
eerste exemplaar ontvangen. Reden te meer om u nu al aan 
te melden voor dit 70-jarig jubileum. Want alleen de eerste 
70 reserveringen zijn verzekerd van gratis toegangskaarten.

Op dit feestelijke ledenevenement wil de Federatie natuur-
lijk ook terugkijken op de afgelopen 70 jaar. Mocht u leuke 
foto’s, artikelen of anekdotes hebben, mag u deze doorstu-
ren naar het bestuur. De contactgegevens zijn te vinden op 
de Federatie-website, www.assurantieclubs.nl, waar u zich 
ook kunt aanmelden. Samen met diverse gastsprekers zal 
op dit feest in een ontspannen sfeer ook naar de toekomst 
gekeken worden. Wat komt er op ons af en wat betekent dit 
voor onze leden? Hoe past u zich aan in een veranderende 

hapjes en sluiten de avond muzikaal af. Een feest dat u niet 
mag missen.


