
 
14 tot en met 17 juni 2023

 
 
 

Inspireren, verbinden en kennis delen

Auxilium goes 
Catalunya



Catalunya - beter bekend als Catalonië, is één van de mooiste regio's
van Spanje. 

Tijdens deze vierdaagse reis zijn wij in de omgeving Girona/Emporda
te vinden. Deze omgeving heeft een prachtig achterland met veel
middeleeuwse dorpen. De stad Girona is een stad met veel gezellige
restaurants en bars. Daarnaast is Emporda een culinaire regio met
wel 18 Michelin sterren. 

De collega's van Auxilium hebben vorig jaar al kennis gemaakt met
deze omgeving en waren (zijn nog steeds) erg enthousiast. Dit
gevoel willen we ook aan onze achterban meegeven, daarom gaan
we nogmaals die kant op, maar dan met jou! Ben je klaar voor 4
dagen stad, strand, tapas, zon en een aangenaam klimaat?

Op de laatste pagina vind je informatie over de inhoud van het cursusprogramma, de
prijs en overige informatie. 

Catalunya

Inspireren, verbinden en kennis delen

1.



15:00 uur | Bus staat klaar op de luchthaven voor transfer naar
het centrum van Girona

15:30 uur | Inchecken bij het hotel

16:00 - 18:00 uur | Start cursus Financieringsupdate

18:30 uur | Welkomstborrel en tapas op één van de leukste
locaties in de stad

21:00 uur | Authentiek tapas & pinchos diner

Girona | dag 1

Vlucht HV5061 Rotterdam | Vertrek 12:50 uur | Aankomst 14:45 uur

Woensdag 14 juni

2.



Girona 

Hotel Ciutat De Girona

3.



Een ochtend Girona verkennen op de racefiets
Bezoek aan museum Salvador Dali in Figueres

08:00 uur | Ontbijten

Keuze: 
1.
2.

13:00 uur | Gemeenschappelijke lunch

14:00 uur | Start Basiscursus financieel scheidingsadvies

17:30 uur | City game Girona in teams

21:00 uur | Diner in Girona: Mimolet

23:00 uur | Einde dag

Girona | dag 2

Donderdag 15 juni

4.



Emporda

Na inspanning volgt ontspanning

5.



Op de racefiets
Op de elektrische fiets

08:00 uur | Ontbijten

09.00 uur | Cycle Adventure 

Keuze: 
1.
2.

12:00 uur | Opfrissen in hotel

12:30 uur | Vertrek per bus naar cursuslocatie Wijnbodega Eccocivi

13:00 uur | Cursus Missers in externe verslaggeving

17:00 uur | Wijnproeverij bij Wijnbodega Eccocivi

18:00 uur | Vertrek naar Girona

18:45 uur | Vrije tijd

20:45 uur | Verzamelen in de lobby

21:00 uur | Michelin diner in Girona

Girona | dag 3

Vrijdag 16 juni

6.



Emporda

Cultuur, culinair en terug in de tijd

7.



09:00 uur | Ontbijten en uitchecken

09.30 uur | Verplaatsen Castell d'Emporia

10:00 uur | Intervisie: Voornaamste uitdagingen accountantskantoor

13:00 uur | Lunch op het strand Begur

15:00 uur | Als afsluiting varen met een zeilschip langs de kust van
Palamos over de Middellandse Zee

17:00 uur | Terugkeer in de haven

17:30 uur | Tapas diner en afsluiting in Palamos

18:30 uur | Vertrek met de bus naar de luchthaven

19:30 uur | Aankomst luchthaven in Girona

21:00 uur | Terugvlucht HV5068 vanuit Girona naar Rotterdam. 

22.55 uur |  Aankomst Rotterdam Airport

Girona | dag 4

Zaterdag 17 juni

8.



Palamos

Making Memories

9.



Cursusprogramma 

Update financieren (2PE)
Heeft de financieringsmarkt jouw interesse? Vind je het leuk om bij te blijven
over de actualiteiten in de financieringsmarkt? Bij de financieringsdesk krijgen
wij dagelijks (aan)vragen van leden waarvan de oplossingen ook voor jouw
relaties interessant kunnen zijn. Wij delen onze ervaringen graag met je in deze
periodieke update over financieren. Tijdens deze bijeenkomst van twee uur
bespreekt Marco Kastelein ook hoe de temperatuur bij de banken is, welke
nieuwe financieringspartijen er zijn en wat de verwachte ontwikkelingen zijn in
de markt. 

Basiscursus Financieel Scheidingsadvies (3PE)
Jouw klant komt bij je met de mededeling dat hij/zij gaat scheiden. Misschien
heeft deze klant het zelf net gehoord en moet hij/zij de gedachten nog plaatsen.
Het kan ook dat de klant (samen met partner) al heeft nagedacht over de
afspraken die zij samen gaan maken of hebben zij zelfs al een scheidingsadviseur
of mediator benaderd. In de vervelendste situatie staan partijen tegenover elkaar
en communiceren zij alleen nog via advocaten. In al die gevallen is het goed dat
jij op hoofdlijnen weet wat hen te wachten staat. 

Welk traject moeten zij doorlopen om de scheiding formeel rond te maken? Wat
moet er worden geregeld voor de kinderen? Wie heeft recht op welk vermogen?
Van welk inkomen moeten zij leven na de scheiding (partner- en
kinderalimentatie)? Hebben zij recht op het pensioen van de ander? En wat
kunnen zij regelen voor het geval een van beiden tijdens het traject of na de
scheiding komt te overlijden? Uiteraard is hierbij ook aandacht voor de fiscale
gevolgen van afspraken.

In deze cursus licht Mariëtte Elling de belangrijkste aspecten van een scheiding
toe. Het volgen van deze cursus maakt je een betere gesprekspartner, zowel voor
de eerste opvang, hulp tijdens het traject als vragen van een klant die in het
verleden gescheiden is. 

10.



Cursusprogramma 

Missers in externe verslaggeving (3PE)
Tijdens de werkzaamheden die wij verzorgen bij de bij ons aangesloten kantoren
zien wij jaarlijks tientallen jaarrekeningen. Niet alle jaarrekeningen voldoen 100%
aan de eisen die de wet of andere regelgeving eraan stelt. Tijdens deze cursus
van Ed Suiker RA worden regelmatig voorkomende omissies in jaarrekeningen
behandeld. Uiteraard met de regelgeving bij de hand en met veel ruimte voor
discussie. De doelstelling van deze cursus is dat in de door jou ondertekende
jaarrekening geen missers (meer) voorkomen.

Intervisiebijeenkomst (3PE) 
Intervisie betekent voor ons het interactief en open met elkaar sparren over
elkaars praktijkuitdagingen. 

Op de laatste dag van deze mooie reis hebben we elkaar al goed leren kennen.
Deze vertrouwensband zetten we in om elkaar ook zakelijk te adviseren en
vooruit te helpen. We hebben namelijk allemaal unieke kennis en ervaringen
waarmee we voor elkaar van waarde kunnen zijn. In deze bijeenkomst staan de
top 3 uitdagingen van jouw accountantskantoor centraal (als ondernemer of
medewerker van). Onder begeleiding van Marc Weerdenburg verbreden en
verdiepen we onze kennis over het accountantskantoor en de accountancy
branche.

11.

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fauxiliumadviesgroep.nl%2Fteam%2Fed-suiker%2F&data=05%7C01%7Condernemen%40auxiliumadviesgroep.nl%7Ca083a1e71ff942088c6608db02dbf7f9%7Ceaa3c98ce8ee4f03a3bc5340dc923984%7C0%7C0%7C638106916002658559%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Et8iG3nAZdJa3bqpki%2FVGGHmUMVj59tFXypSbBPjBmk%3D&reserved=0


En verder...

€ 2.600 voor leden van Auxilium
€ 2.800 voor niet leden

Adresgegevens
Rotterdam The Hague Airport 
Rotterdam Airportplein 60
3045 AP Rotterdam

Hotel Ciutat de Girona
C. del Nord, 2
17001 Girona Spanje

Contactgegevens
Eigenwijze evenementen
Hans Peter van den Bosch
06 36 33 28 15

Auxilium Adviesgroep
Marc Weerdenburg
06 40 11 92 97

Paspoort of ID bewijs
Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID bewijs nodig. Niet vergeten!

Reis- en/of annuleringsverzekering
Heb je een doorlopende reis- en/of annuleringverzekering? Informeer op tijd of
de reisverzekering ook dekking geeft voor zakelijke reisbestemmingen. Als je
kiest voor een incidentele reis- en/of annuleringsverzekering, dan adviseren wij
deze ruim op tijd af te sluiten. 

Gegevens
De gegevens van de deelnemers worden met elkaar gedeeld. Zo heeft iedereen
een beeld van de groep die naar Girona gaat. 

Foto's
Tijdens deze reis worden er foto's gemaakt. Deze foto's worden uiteindelijk
gebruikt voor onze nieuwsbrief en social media. Liever niet op de foto? Laat het
ons weten. 

Dieetwensen
Zijn jouw dieetwensen al bij ons bekend? Zo niet, laat het ons weten!

Vragen?
Marc Weerdenburg en Sanne van der Poel
ondernemen@auxiliumadviesgroep.nl
033 - 433 72 17

12.

De prijs voor deze reis met daarin ook 11 PE uren aan cursussen bedraagt


