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1. NVBK-DACE Seminar
Op
donderdagmiddag
9
september
2010
organiseert de NVBK samen met DACE een
seminar “Bouwen zonder Bloopers”
in Hotel theater Figi te Zeist. Inmiddels zijn de
voorbereidingen al in volle gang. En veel leden
hebben zich al aangemeld. Wilt u het ook niet
missen? Meldt u zich dan NU aan. Voor de volledige
informatie kijkt u op www.nvbk.nl en u kunt zich nu
ook via de website opgeven!
2. Samenwerking NVBK-DACE
In 2009 hebben NVBK en DACE bekeken hoe de
verenigingen de krachten kunnen bundelen op een
aantal gebieden, om door kosten te delen meer te
kunnen bieden aan hun leden. Er zijn momenteel
vier projecten gedefinieerd.
KW01 : Seminar (zie hierboven)
KW02 : Modulaire opleiding tot CCE en Kostendeskundige/-adviseur Bouw en Infra
KW03 : Vakblad Kosten en Waarde
KW04 : Gezamenlijke kennisbank op internet
(www.kostenenwaarde.nl).
Wij zullen u door middel van deze nieuwsbrief
informeren over de voortgang van de projecten.
3. Verslag Rondetafelgesprek “arbitrage” 2008
De aanleiding van dit rondetafelgesprek was een
verzoek van een van de leden, om als vereniging
een standpunt in te nemen en/of te komen tot een
advies aan de leden over behandeling en bij
voorkeur oplossen van geschillen bij realisatie van
bouwprojecten. Het verslag heeft even op zich laten
wachten, maar is nu beschikbaar op de website.
4. Bestuur
Tijdens de laatste algemene bestuursvergadering
waren opnieuw Henk Huls en Rob van den Berg
aanwezig. Henk Huls heeft aangegeven dat hij
graag de vacature van secretaris zou willen invullen.
Rob van den Berg wil eerst een tijdje meekijken in
de keuken van het bestuur, voordat hij een
portefeuille voor zijn rekening neemt.

Bestuursleden worden gekozen door de leden en tot
de eerstvolgende algemene ledenvergadering zullen
zij als respectievelijk ad-interim secretaris en adinterim
bestuurslid
deelnemen
aan
de
bestuursactiviteiten. Het bestuur heeft hen van harte
welkom geheten.
5. Aanmelden: dan ook komen!
De organisatie probeert de netwerkbijeenkomsten
zo aantrekkelijk mogelijk te maken door sprekers
aan te trekken, die bijdragen aan het vergroten van
de kennis van onze leden. Daarnaast zijn de
bijeenkomsten bij uitstek geschikt om met uw
collega’s ervaringen uit te wisselen.
Het bijwonen van deze netwerkbijeenkomsten is
kosteloos voor de leden, hun introducés en
ereleden.
Dat wil niet zeggen dat het kosteloos is voor de
vereniging dus als u zich wel opgeeft maar niet
komt, kost dat geld dat beter anders gebruikt had
kunnen worden. Namens de organisatie van harte
bedankt voor uw begrip en medewerking.
6. Belangrijk voor bureauleden
In de vorige nieuwsbrief is een oproep gedaan aan
bureauleden om aan het secretariaat e-mailadressen van hun bouwkostendeskundigen door te
geven, zodat zij in het vervolg de mededelingen en
de nieuwsbrief rechtstreeks krijgen toegestuurd.
Een aantal bureauleden heeft aan deze oproep
gehoor gegeven. De mogelijkheid blijft uiteraard
maar via deze nieuwsbrief willen wij u er nogmaals
op attenderen. Mail de adressen s.v.p. naar
secretariaat@nvbk.nl
7. Nieuws van DACE
Graag informeren wij u over de Cursus Introductie
Cost Engineering, die wordt georganiseerd op 13
t/m 16 en 27 t/m 29 september 2010. Aanmelden
kan via de website.
Wij vragen u vriendelijk de cursusinformatie ook
door te sturen naar mogelijk geïnteresseerde
collega's en/of relaties. Voor meer informatie kunt u
ook terecht bij het secretariaat van DACE.
8. Kalender 2010
08 sep. 2010: Toelatingscommissie
09 sep. 2010: NVBK/DACE seminar te Zeist
04 nov. 2010: Netwerkbijeenkomst NVBK
Meer nieuws is regelmatig te vinden op de website
van de NVBK: www.nvbk.nl.
Uw reactie en eventuele bijdrage voor een volgende
nieuwsbrief
kunt
u
mailen
naar:
secretariaat@nvbk.nl
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