
Zeewolde, 14 juni 2016 
 
Geachte collega’s, 
 
U bent Erkend Nalatenschapscoach, dat is een nieuwe rol in een tamelijk pril vakgebied.  
Tot nu toe heb ik gemerkt dat het opstarten van een praktijk voor velen een lastige klus is. Natuurlijk moet 
ieder dat zelfstandig doen maar in collectief verband kunnen we elkaar daarmee ook helpen en zouden we 
van elkaar kunnen leren! Nu heb ik voor zo’n collectieve activiteit een voorstel: 
 
Van 20 t/m 24 september 2016 wordt de 24e editie van de 50PlusBeurs gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht. 
Deze beurs betreft een interessante doelgroep en biedt een platform om ons vakgebied te presenteren. Je 
kunt actief bouwen aan je netwerk en vragen, antwoorden en ervaringen uitwisselen.  “Leren door te doen”. 
Een paar feiten en cijfers van deze beurs in 2015: 

 ca 96.000 bezoekers, waarvan 67% middelbaar en 20% hoger is opgeleid. 

 De gemiddelde leeftijd is 62 jaar, 

 65% is geïnteresseerd in voorlichting en advies 

 49% heeft interesse  in financieel advies. 
Met de beursorganisatie heb ik contact gehad. De inschrijving voor deze beurs sluit eigenlijk per 1 juni a.s. 
Maar inmiddels heb ik van Plus Producties een vrijblijvende offerte voor deelname ontvangen met een 
uiterste inschrijfdatum van 1 augustus a.s.  In overleg kunnen wij een goede plek krijgen op het beursplein 
waar ook de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) en een aantal Goede Doelen zich presenteren. 
Deelname aan deze beurs als eenling is niet verstandig en wordt door Plus Producties afgeraden. Maar een 
deelname als collectief of als beroepsvereniging kan succesvol zijn mits goed voorbereid.  
 
Een ruwe schets van collectieve deelname: 

1. Een eerste begroting van de kosten komt op ca. € 4400,- excl. BTW. 
2. De gemaakte kosten voor deelname  worden door het collectief evenredig verdeeld en gedragen. 
3. Bij minimaal 10 deelnemers  zijn de kosten dan ca. € 440,- excl. btw / coach. 
4. Voor een goede geografische spreiding beoog ik een collectief van 10 – 15 deelnemers. 
5. Bij voldoende deelname (minimaal 10) kan ik een voorstel met een gedetailleerd plan uitwerken. 
6. De organisatie van de beurs kunnen we definitief vormgeven in een gemeenschappelijk overleg. 
7. De uitvoerende taken worden zoveel mogelijk verdeeld. 
8. Ruim voor aanvang van de beurs organiseren we een Kickoff-meeting  waarvoor we Geard van de 

Kerkhof willen vragen om ons een korte training te geven voor op de beursvloer.  
9. Voor de stand bezetting maken we een rooster opdat tijdsbesteding voor ieder optimaal kan zijn. 
10. De leads en het verzamelde adressenbestand kan per regio onder de participanten worden gedeeld.  
11. Officiële deelname aan het collectief geldt als bindend voor de afspraken die worden gemaakt. 

 
Ben je geïnteresseerd om deel te nemen? Reageer dan zo snel mogelijk maar uiterlijk vóór 1 juli a.s.! 
Bij voldoende deelname hebben we dan gelegenheid om vóór 1 augustus afspraken formeel te regelen.  
Heb je vragen over het voorstel of wil je nader overleggen? Gewoon even bellen!  
Met plezier neem ik het initiatief voor de start van de organisatie voor een deelname aan de 50PlusBeurs en 
wellicht ontstaat er een basis voor een enthousiaste beroepsvereniging.     
 
Met hartelijke groet, 
 
André Post 
Student Erkend Nalatenschapscoach 
Schepenveld  44 
3891 ZK Zeewolde 
Flevoland 
Mobiel: 06 5178 5625 
E-Mail: andre@andrepost.nl 
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