Kick-off - 17-19 april 2020
Sessie 2 - vrijdag 5 juni

Next Gen Investor Circle

Sessie 3 -vrijdag 18 september
Sessie 4 - vrijdag 20 november
Sessie 5 – vrijdag 5 februari ‘21

Jaarprogramma Bewust Vermogen voor Impact
Ben jij nieuwsgierig hoe je de positieve werking van jouw
Totale Vermogen kunt vergroten? Hoe je meer binding creëert
met het financieel vermogen dat onder jouw (toekomstige)
hoede is en de impact die je nastreeft? Wil je met
generatiegenoten onderzoeken hoe je impact -juist in deze
bijzondere tijd!- individueel en collectief kunt vormgeven? De
Next Gen Investor Circle biedt verdieping in het persoonlijke
én holistische perspectief op Impact en maakt Bewust
Vermogen tastbaar!

WAT BRENGT DIT PROGRAMMA JOU?

Vergroot bewustzijn
op de potentie van
jouw vermogen

Praktijkervaring
middels een impact
fondsinvestering

Delen met generatiegenoten & vertaling
naar jouw situatie

Hoe ontwikkelen wij

bewustzijn & inspiratie

theorie & praktijk

persoonlijke toepassing

LOCATIE

KOSTEN

INSCHRIJVING

Alle bijeenkomsten vinden plaats op mooie
buitenplaatsen met een rijke historie,
waaronder Landgoed Hydepark te Doorn

Deelname kost €5.000,- excl. btw.
(Inbegrepen: 2 nachten accommodatie, 9
maaltijden en drankjes.) - 10% korting voor
het 2e familielid. Daarnaast €10.000 inleg
voor de impact fondsinvestering.

Wil je graag deelnemen? Stuur je
inschrijfformulier per email aan
tera@wire-group.org. De uiterlijke
inschrijfdatum is 15 februari 2020.

BEGELEIDING
Het programma wordt gefaciliteerd door
Michiel Lenstra, Tera Terpstra, Paul
Helmsing en Carolien Wegener. Samen
hebben ze meer dan 50 jaar ervaring met
(impact) investeren.

INFORMATIE
BESCHIKBAARHEID
We werken graag in een kwalitatieve en
persoonlijke sfeer, daarom zijn er
maximaal 14 plaatsen beschikbaar.

Voor inhoudelijke vragen of aanvullende
informatie kunt je contact opnemen met
Carolien Wegener: 06 2345 96 17 of
carolien@wire-group.org

Next Gen Investor Circle
Jaarprogramma Bewust Vermogen voor Impact

Bouw mee aan een Bewuste Economie
Bij Wire Group geloven we in een wakkere wereld. Eentje die onze potentie als
mensheid op deze planeet ten volle benut, ten goede van al het leven. De planeet
vraagt om actie! We zetten in op Impact Investeren voor een Bewuste Economie,
waar onze keuzes en acties voortkomen uit verbinding met onszelf, met elkaar
en al het leven. We werken aan meervoudige waarde-creatie – voor sociaal,
ecologisch, financieel en persoonlijk rendement. De Next Gen Investor Circle is
ons jaarprogramma voor de jonge generatie (18-30 jaar) - een plek voor
kennisontwikkeling, inspiratie en persoonlijke groei samen met gelijkgestemde
generatie-genoten. Nieuwsgierig?
Praktijk & verdieping
De Next Gen Investor Circle biedt een praktijkgerichte en verdiepende ervaring
gericht op het bewust inzetten van jouw vermogen voor impact. De praktijk: als
groep doen en volgen we een we een gezamenlijk ingelegde impact
fondsinvestering (€10.000 p.p.) en leren we gaandeweg over alle aspecten die
daarbij komen kijken. De verdieping: door de hele leergang heen hebben we

“Tijdens het
programma heb ik in
een vertrouwde
omgeving mogen
nadenken over het
inzetten van mijn
vermogen op een
manier die bij mij past.
Het is erg bevrijdend
geweest om op deze
manier over vermogen
te kunnen praten en
mijn eigen pad te
ontdekken”
> Maarten Dorr

aandacht voor persoonlijke thema’s gerelateerd aan ‘vermogen’ en ‘vermogend
zijn’. We werken aan bewustwording op jouw Totale Vermogen - de optelsom
van wie je bent en alles wat je meebrengt. De groep biedt (h)erkenning bij dingen
waar je het normaal niet snel over hebt. Door de optelsom van visie en ervaring
kom je samen verder.
Kennis, bewustwording & inspiratie
Tijdens het kick-off weekend ‘duiken’ we twee dagen in de materie van Impact
Investeren en Bewust Vermogen. Met een mooie mix van praktijkcases,
inspirerende persoonlijke verhalen en theoretische onderbouwing leggen we een
stevig fundament. De vier opvolgende dag-bijeenkomsten bouwen we voort op
opgedane (investerings)kennis en groepservaring, steeds in de cadans van
praktijk en verdieping. We werken op mooie (buiten)plekken die voedend en
inspirerend zijn. Voorafgaand aan de bijeenkomsten ontvang je (boeiend!)
voorbereidend werk om je leerervaring te verdiepen. Tijdens het hele programma
is er ruim gelegenheid voor uitwisselen, vragen en discussie. Voor (h)eerlijk eten,
borrelen & plezier natuurlijk ook. We nodigen je graag uit voor een verrijkende
volgende stap op je Impact Journey: ben je erbij?
www.wire-group.org

“Door de IC Next Gen
heb ik veel geleerd en
ben ik gegroeid op
verschillende vlakken.
Stapsgewijs formuleer
je je eigen visie op
vermogen en hoe jij
hier als persoon in
mee beweegt. Je leert
van elkaar en er is
ook persoonlijke
aandacht, wat samen
zorgt voor een fijne
weg naar jouw eigen
idee over vermogen”
> Jasmijn van Kuijk

Inschrijfformulier

Next Gen Investor Circle
Bewust vermogen voor Impact
Kick-off weekend: Vrijdag 17 april (16.00 uur) – Zondag 19 april (16.00 uur)
Sessies: 5 juni, 18 september, 20 november 2020 en 5 februari 2021
Wil je deelnemen? Stuur dan het ingevulde inschrijfformulier uiterlijk 15 februari per email of post
naar Tera Terpstra (tera@wire-group.org). Na bevestiging ben je verzekerd van deelname.
Let op: de inschrijving is bindend. In verband met de annuleringsvoorwaarden van de accommodatie brengen wij bij
afmelding na 15 februari €250,- p.p. in rekening. In geval van minder dan 10 aanmeldingen hebben we de mogelijkheid om de
leergang te verzetten of te annuleren.
Ja, ik / we nemen graag deel aan de Next Gen Investor Circle 2020
NAAM

Naam

ADRES

Adres

E-MAIL

E-mailadres

TELEFOON Telefoonnummer

Ik kom graag samen met:
NAAM

Naam

ADRES

Adres

E-MAIL

E-mailadres

TELEFOON Telefoonnummer

Overnachten tijdens het eerste kick-off weekend: graag reserveer ik de volgende kamer(s)
1 PERSOONS KAMER(S)

2 -PERSOONS KAMER(S) deel ik met ………………………..

Dieet wensen
Graag rekening houden met de volgende dieet wensen:
Wensen
Betaal methode
De factuur (€5000,- p.p. excl. btw per deelnemer, 10% korting voor een 2e familielid) mag gestuurd worden naar:
NAAM/BEDRIJF

Naam

ADRES

Adres

Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met de annuleringsvoorwaarden.
PLAATS

Plaats

DATUM

Datum

HANDTEKENING

Contact: Tera Terpstra

06 170 14174 | tera@wire-group.org | www.wire-group.org

