Bedrijfslidmaatschap

De meerwaarde van de praktijk

een zorg
minder

Wie zijn wij:

Wat bieden wij:

Financials for Financials is een onafhankelijke, actieve vereniging

Financials for Financials biedt bedrijven/organisaties de mogelijk

van en voor finance en control professionals. Heel toegankelijk.

heid om hun medewerkers deel te laten nemen aan onderstaande

Met uitgebreide mogelijkheden om kennis en vaardigheden te

activiteiten van de vereniging:

halen en te brengen. We bieden de gelegenheid je vakinhoude
lijk te verdiepen, op de hoogte te blijven van de laatste relevante
ontwikkelingen en om je netwerk te versterken.

• Meerdere thema bijeenkomsten van FFF en aangesloten
partners. Voor 2014 staat het thema transparante bedrijfs
voering centraal.
• Kernachtige workshops over actuele ontwikkelingen in de

Ons doel:

finance en control, (soms wordt een kleine eigen bijdrage

Als vereniging daadwerkelijk waarde toevoegen. Om toegevoegde
waarde te leveren aan de professionele Financial, aan wie
steeds hogere eisen worden gesteld ten aanzien van expertise,
competenties en netwerk.

gevraagd).
• Bij een aantal programmaonderdelen de mogelijkheid tot het
vergaren van PE-punten (tegen vergoeding).
• Deelname aan bedrijfsbezoeken.
• Via onze website en nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen op het vakgebied en het activiteiten

Kernwaarden:

programma (www.financialsforfinancials.nl).

• Praktijkgericht

• Mentorschap

• Integriteit

• Actueel

• Betrokken leden

• Onafhankelijk

• Actief netwerk van collega’s die allen werkzaam zijn in de
finance en/of control.

Financials for Financials bedrijfslidmaatschap

Wat kost het:
Afhankelijk van de grootte van uw organisatie kunt u opteren voor:
a. T
 oegang voor 3 personen per activiteit voor e 495,- per jaar
b. Toegang voor 5 personen per activiteit voor e 695,- per jaar
c. Toegang voor 10 personen per activiteit voor e 995,- per jaar
Per activiteit kunnen verschillende medewerkers deelnemen.
Introducees en/of meerdere personen per activiteit kunt u aanmelden
voor een gereduceerd tarief van e 35,- per persoon.
Het bedrijfslidmaatschap geldt voor een kalenderjaar, opzegging
uiterlijk 3 maanden voor het einde van het jaar (30 september) per
aangetekend schrijven aan ons secretariaat.

Postbus 131, 5460 AC Veghel | E secretariaat@ﬁnancialsforﬁnancials.nl

Ook FFF via LinkedIn en Twitter (@FinancialsNL)

