Oprichting NVL Next

Op 26 november 2015 wordt NVL Next officieel in het leven geroepen, in aanwezigheid van het Bestuur van de NVL, de NVL Next
Commissieleden en ruim 60 vertegenwoordigers van de Leden en Geassocieerde Leden van de NVL.

Deze handeling wordt vastgelegd in de Blockchain.

Gedaan op donderdag 26 november 2015 te Utrecht,

(Get.) Marlous de Groot, voorzitter NVL Next

Ontstaansgeschiedenis van NVL Next

1. Uit de notulen van de Bestuursvergadering dd. 16-12-14
In een gesprek met Mr. Groenewegen en Mr. Bos van CMS is (...) voorgesteld om een zgn. Jong-NVL op te richten, waarin met name 'jongere'
medewerkers uit de leasingbranche betrokken zouden worden. Het Bestuur verwelkomt dit idee en stelt dat vanuit de Leden enkele mensen
(min-35) kunnen aangewezen worden om dit verder vorm te geven.
2. Uit de notulen van de Bestuursvergadering dd. 31-03-15 [12:00u]
De secretaris meldt dat tijdens de Ledenvergadering kort het woord gegeven zal worden aan Mr. Mw. Marlous de Groot van CMS inzake JongNVL. Zij zal de Leden oproepen zich kandidaat te stellen voor de Commissie Jong-NVL die initiatieven zal ontplooien gericht op medewerkers
van NVL Leden die niet tot het senior management behoren. Het Bestuur heeft al eerder zijn steun uitgesproken voor dit initiatief.
3. Uit de notulen van de Ledenvergadering dd. 31-03-15 [14:00u]
Mw. Mr. Marlous de Groot krijgt het woord inzake 'Jong-NVL'. Zij roept de Leden op een Commissie samen te stellen die zich gaat buigen over
nieuwe initiatieven van de NVL gericht op medewerkers van de Leden die (nog) niet tot het senior management behoren.
4. Uit de notulen van NVL Next vergadering dd. 29-04-15
Aanwezig: Marlous de Groot (CMS), Rosemarie Franken (ING), Pascal van Hombergh (DLL), Rudi Bimbergen (BNP), Willem Hengeveld
(Canon), Linton Ligeon (CHG), Ralf van der Velden (Oracle), Peter-Jan Bentein (NVL)
Op initiatief van CMS en met de steun van het Bestuur is een commissie in het leven geroepen onder de werknaam 'Jong NVL'. Op de voorbije
Ledenvergadering is een oproep gedaan richting de Leden, die enthousiast is beantwoord, zo blijkt. De aanwezigen vormen een goede afspiegeling
van de NVL (Geassocieerde) Leden.
(…)
Benaming en samenstelling Commissie
Volgende namen worden geopperd: Jong-NVL, Future Talent, Young Talent, Talent Group, enz. Er is nog geen besluit genomen, voorkeuren
zullen via mail gecommuniceerd worden.
Voorgesteld wordt dat de huidige aanwezigen de Commissie vormen. Marlous de Groot verklaart zich bereid het voorzitterschap op zich te
nemen, wat algemeen goedgekeurd wordt.
(…)
Kick-off event
De beste manier om dit nieuw platform een snelle start te geven is een schitterend event te organiseren. Er wordt van gedachten gewisseld
over de organisatie van een event in het najaar. Diverse onderwerpen passeren de revu, die te maken hebben met evoluties en trends in de
financiële wereld.
Uiteindelijk lijkt grote interesse te zijn voor bitcoin en dan met name de blockchain structuur waar bitcoin gebruik van maakt. Dit is een
disruptieve methodiek waarvan voorspeld wordt dat deze ingrijpende impact zal hebben op de manier waarop geldzaken en contracten
worden verwerkt, overgemaakt, geboekt en vastgelegd.
In het kader van 'het aangename' wordt voorgesteld een bierproeverij te organiseren van speciale bieren, indien mogelijk met een toelichting
van een brouwer of een specialist terzake. Hierover zijn allerlei goede ideeën. P.-J. Bentein de nodige contacten leggen met eventuele
sprekers.
(...)
5. Naamgeving
In mei 2015 ontstaat een emailwisseling over de naamgeving, waarbij uiteindelijk de keuze valt op NVL Next.
De Commissie gaat hard aan de slag met de organisatie van het Launching Event
6. Launching Event
Op 1 oktober 2015 gaat volgende email uit naar de Leden en Geassocieerde Leden van de NVL:
We proudly present... NVL Next!
Dit is een nieuwe commissie binnen de NVL voor enthousiaste en ambitieuze professionals binnen de organisaties van de leden. Het doel van
NVL Next is om het netwerk binnen de leasingmarkt te versterken en leasing professionals met elkaar te verbinden. NVL Next houdt zich o.a.
bezig met het thema ‘innovatie’ binnen de leasingmarkt. Tijdens het launching event maak je kennis met NVL Next.
Datum: donderdag 26 november 2015, ontvangst vanaf 15.30u
Locatie: Hoofdkantoor Oracle in Utrecht (Hertogswetering naast The Wall, route) - Parkeren in P3

Programma
15.30 Ontvangst
16.00 Welkom door Ralf van der Velden, Oracle en Marlous de Groot, voorzitter NVL

Next

16.15 Hoe Bitcoin en Blockchain onze wereld veranderen - Douwe Lycklama
Sinds vijf jaar houdt Bitcoin en de daaraan gerelateerde Blockchain de gemoederen wereldwijd bezig. Inmiddels is iedereen het
erover eens dat deze technologie onze wereld ingrijpend zal veranderen, te beginnen met de financiële wereld. Tijdens deze sessie
maak je ‘live’ kennis met Bitcoin en mogelijke blockchaintoepassingen. Interactieve sessie met Douwe Lycklama, oprichter van
Innopay en één van de geestelijk vaders van iDEAL. Veelgevraagd spreker over thema's als Digitale Identiteit, Open Banking en de
Blockchain (Bitcoin).
17.15 Officiële lancering van NVL Next
17.45 Het verhaal van Ketelbink - Gijs Burgers
Ketelbink bier is een gloednieuw speciaalbier dat bier weer terugbrengt naar de basis. Ambachtelijk gebrouwen. Geen poespas.
Rotterdams. Van studentenkamer tot eigen brouwzaal. Door Gijs Burgers, oprichter van Ketelbink
18.15 Proeverij: samen genieten van no-nonsense Rotterdams blond bier en andere

(speciale) bieren, met een lekker hapje erbij

20.00 Einde*
* Om jou met een gerust hart mee te laten doen aan de bierproeverij, regelen wij vervoer van en naar Utrecht CS. Laat je bij de aanmelding weten of je hier gebruik van wil
maken?

Vier je deze feestelijke lancering met ons mee?
Deelname aan dit event is op persoonlijke uitnodiging. Laat je ons even weten als je erbij bent? Mail naar: next@nvl-lease.nl en geef meteen
aan of je gebruik wilt maken van het vervoer (van Utrecht CS naar Oracle om 15.00 uur en 15.15 uur en terug van Oracle naar Utrecht CS om
20.15 uur). We zien je graag op 26 november a.s. in Utrecht.
Namens de commissie NVL Next,
Marlous de Groot,
voorzitter NVL Next

__________________________

