
 

 

 

 

 

Uitnodiging studiebijeenkomst 

 

 

Dinsdag 13 september 2011 

 
 

Treasury en rentederivaten  
in een nieuw tijdperk 

 

 
Locatie: volgt (Zwolle of omgeving) 

Ontvangst vanaf 15.00 uur 

PE-punten: 4 

‘  

 
De financiële markten hebben zich de afgelopen decennia in 

hoog tempo ontwikkeld. Dit heeft niet alleen invloed op 

banken en financiële instellingen, maar ook op onderne-

mingen. Een nieuwe wereld met volop nieuwe kansen en 

bedreigingen.  

 

Een groeiend aantal ondernemers realiseert zich dat het 

onvoldoende is om te denken in termen van winst en 

rendementen. Ook het sturen van kasstromen is van groot 

belang voor de continuïteit van het bedrijf.  

 

Treasury staat voor ‘het beheren van het geld van de 

onderneming’. Centraal hierbij staat de beheersing van 

financiële posities en de aan deze posities en geldstromen 

verbonden kosten en risico's. Besturing en bewaking zijn 

hiervoor de instrumenten. Daarnaast kunnen derivaten 

worden ingezet om risico’s te verkleinen of juist om te 

speculeren.  

 

 

 

Agrarische bedrijfsadviseurs met ambitie  
 



 

 

Doel 

 

 

Tijdens deze kennisbijeenkomst wordt je bijgespijkerd over de laatste 

ontwikkelingen op de rentemarkt. Hoe werkt rente en welke rente-

instrumenten zijn er voorhanden? Aan de hand van een casus zal de 

werking van rente en enkele instrumenten worden toegelicht. Deze 

bijeenkomst is bedoeld voor adviseurs die meer willen weten over de 

werking van de rentemarkt en rente-instrumenten.  

  

Spreker 

 

Stephan Hietbrink is treasury specialist bij ING Commercial Banking, 

Financial Markets in Zwolle, www.ing.nl 

 

Dagvoorzitter:  

Naam volgt 

 

Programma 

 

 

15.00 uur: Ontvangst  

15.30 uur:  Opening van de bijeenkomst door de dagvoorzitter 

15.35 uur: Inleiding Rentevisie en Rente ontwikkeling 

Door Stephan Hietbrink 

16.05 uur: Inleiding Rente-instrumenten/derivaten 

Door Stephan Hietbrink 

16.30 uur: Casus uitwerken in groepjes  

17.15 uur: Pauze 

17.30 uur: Behandeling caus en verdieping 

Door Stephan Hietbrink 

18.15 uur: Vragen 

18.30 uur: Diner 

19.45 uur: Einde bijeenkomst.  
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Aanmelden 

 

Je kunt je tot en met dinsdag 6 september a.s. aanmelden voor 

deze bijeenkomst via de website www.vabnet.nl.  

 

Ledenprijs:    € 145,- excl. BTW 

Niet-ledenprijs:   € 290,- excl. BTW 

 

Bij annulering na dinsdag 13 september 2011 vindt geen restitutie 

van de deelnemersbijdrage plaats.  

 

Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen aan deze 

bijeenkomst.  

 

PE-punten: 4 

 

Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs 

Postbus 1634, 3800 BP Amersfoort 

Telefoon 033 - 45 35 330, 

Fax 033 - 45 35 339 

E-mail info@vabnet.nl 

Website www.vabnet.nl  
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