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De Nieuwe NCR Code voor Coöperatieve Ondernemingen
Met hun specifieke doel en identiteit verdienen coöperatieve
ondernemingen een eigen governance code.
NCR besteedt veel aandacht aan professioneel bestuur, goed toezicht,
en ledenbetrokkenheid. In de NCR Code zijn hiervoor richtlijnen en
uitgangspunten geformuleerd. Omdat de inzichten – mede door
ervaringen – veranderen, heeft NCR de Code opnieuw herzien en
aangepast aan de eisen van deze tijd.
Tijdens dit symposium zal de nieuwe inhoud van de NCR Code aan de
orde komen. Vanuit verschillende invalshoeken zal worden bezien welke
onderwerpen bij het bestuur van coöperatieve ondernemingen juist in
deze tijd meer aandacht verdienen.
De specifieke kenmerken van coöperatief ondernemerschap, die
tegenwoordig weer veel waardering oogsten, krijgen ook de aandacht in
relatie tot de principes en regels van de nieuwe NCR Code.
De receptie na afloop van het symposium zal in het teken staan van het
afscheid van Ruud Galle van NCR per 1 juli a.s. in verband met zijn
pensionering.
Wij hopen u op 17 juni a.s. te mogen verwelkomen in Hotel /
Congrescentrum Papendal in Arnhem.
Met vriendelijke groet,
Bernard Oosterom, voorzitter NCR
Arjen van Nuland, directeur NCR

Datum
17 juni 2015
Symposium
13.30 – 15.30 uur
Receptie
vanaf 15.30 uur
Locatie
Hotel Papendal,
Papendallaan 3,
6816 VD ARNHEM
Aanmelden
U kunt zich vóór 3
juni 2015 aanmelden via:

http://www.cooperatie
.nl/agenda/ncrsymposium-nieuwencr-code-cooperatieveondernemingenafscheid-ruud-galle
Doelgroep
NCR leden /
genodigden

Programma
13.30 uur

Inloop koffie / thee

14.00 uur

Welkom door mr. Arjen van Nuland MBA, directeur NCR

14.15 uur

Symposium NCR Code:
Prof. dr. mr. Ruud C.J. Galle (NCR – TIAS/Tilburg University)
De nieuwe NCR Code voor coöperatieve ondernemingen; pas toe, of
leg uit

Mr. Manon Cremers (Notaris Stibbe Amsterdam)
Wat coöperaties kunnen leren van beursgenoteerd, en vice versa

Prof. dr. mr. Peter van der Zanden RA (Tilburg University/adviseur)
Control en risicobeheer bij coöperaties

Matthieu Vanhove (directeur Cera en voorzitter Nationale Raad voor
de Coöperatie)
De nieuwe NCR Code in internationaal perspectief

15.30 uur

Receptie afscheid Ruud Galle
van NCR per 1 juli a.s. in verband met zijn pensionering

Mededeling
Aanmelden voor 3 juni 2015 via: http://www.cooperatie.nl/agenda/ncr-symposium-nieuwe-ncrcode-cooperatieve-ondernemingen-afscheid-ruud-galle.
Na aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging en een routebeschrijving.

