Contact ledenadministratie :
friendsactuariaat@kuleuven.be
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Wist U dat
• wij dit jaar weer een nieuwe lichting actuarissen
verwelkomen in onze vriendenkring Actuariaat
van de KU Leuven?
• al onze afgestudeerden van harte welkom zijn op
de activiteiten van de Alumni & Friends in het
bijzonder op het jaarevent?
• U deze uitnodiging mag doorsturen aan de
afgestudeerde die we niet konden bereiken en
tevens het mailadres aan ons mag bezorgen?
• het jaarevent 2014 plaatsvindt in het
prestigieuze Kasteel van Arenberg?
• twee topsprekers uit onze eigen rangen een
voordracht zullen geven?
• een nieuwe Peter zijn intrede maakt?
• traditiegetrouw de netwerking achteraf in stijl
kan worden verder gezet?

De activiteit is gratis maar snel inschrijven is noodzakelijk.
Dit kan via een mail aan friendsactuariaat@kuleuven.be
Wij behouden ons het recht voor om de inschrijvingen
vroegtijdig af te sluiten indien dit noodzakelijk zou zijn.
Uw deelname is pas definitief na bevestigingsmail van de
ledenadministratie.

UITNODIGING JAAREVENT 2014

maandag 6 oktober 2014
Kasteel Arenberg
Kardinaal Mercierlaan 94, 3001 Heverlee
parking : departement Werktuigkunde,
Celestijnenlaan 300A, Heverlee

aanvang : 18u30
koffie/thee/fris vanaf 18u00
einde voorzien rond 21u15

Beste Alumni & Friends,

ALUMNI
FRIENDS

Met deze nieuwsbrief nodigen wij jullie met genoegen uit op de
jaarbijeenkomst 2014 van onze vriendenkring.
Wij hopen U talrijk te mogen begroeten.

Programma

VERDIENSTELIJKE ACTUARISSEN

PRAKTISCHE INFORMATIE :
Het jaarevent van de Alumni & Friends 2014
zal doorgaan in het Kasteel van Arenberg,
in het auditorium KAST 01.07

ADRES :

BARON VALERE CROES
CHRISTIAN DEFRANCQ
JOZEF DEMEY
WILLY DURON
JACQUES PLATTEEUW
WALTER VAN POTTELBERGHE

Kardinaal Mercierlaan 94, 3001 Heverlee
Google Maps (klik hier)

ONZE METERS & PETERS
JEAN‐MARIE BOLLEN
PETER BREWEE
JEAN DEBOUTTE
HEIDI DELOBELLE
BART DE SMET
MARC GOOVAERTS
BIRGIT HANNES
TOM MEEUS
JOHAN THIJS
KAREL VAN HULLE

Verwelkoming door J. Dhaene,

“ De uitdagingen van de private ziekteverzekering
in een verouderende samenleving ”
Toespraak door Mevr. B. Hannes,
Chief Strategy Officer, DKV Belgium

“ Een hedge fund van scratch tot scratch"
Toespraak door Dr. J. De Spiegeleer,
Head of risk management at Jabre Capital Partners

Uitnodiging voor het glas van de vriendschap door D.Beckers

DATUM EN UUR :

6 /10 / 2014 : aanvang 18u30 – verwelkoming vanaf
18u00, Einde voorzien rond 21u15. De activiteit is
gratis maar snel inschrijven is noodzakelijk.

PARKING :

Zeer beperkt aantal plaatsen aan het Kasteel, bij
voorkeur parkeren op de parking van het
departement Werktuigkunde,
Celestijnenlaan 300A, Heverlee.
Deze parking ligt op 2 minuten wandelen van het
Kasteel

Kent U het KU Leuven Surplus bier al ?
Neem gerust contact op met ons indien u vragen en/of opmerkingen heeft.
Wij staan open voor overleg en samenwerking!
Met vriendelijke groet,
Dominique Beckers, namens de Alumni & Friends
Jan Dhaene, namens de Onderzoeksgroep Insurance

Surplus is het bier van de Associatie KU
Leuven dat de Belgische bierbrouwers‐
traditie met de wetenschappelijke
vernieuwing vanuit de KU Leuven
en KAHO combineert.
U krijgt de mogelijkheid tot proeven !

Dit jaarevent wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsors :

