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13e DACT Treasury Beurs
Vrijdag 13 november 2015 | Hotels van Oranje, Noordwijk
DACT, Dutch Association of Corporate Treasurers, is dé
beroepsvereniging van (corporate) treasurers en andere
treasuryprofessionals in Nederland. De vereniging telt 500+ leden,
werkzaam bij multinationals, grote en middelgrote ondernemingen,
woningbouwcorporaties, gezondheidszorg en overheid. DACT werkt nauw
samen met zusterverenigingen in Europa, verenigd in de EACT, European
Association of Corporate Treasury Organisations. DACT is tevens co-host
van Eurofinance conferences. Voor meer informatie: www.dact.nl.

DE BEURS
13e DACT Treasury Beurs!
Sinds 2003 is de DACT Treasury Beurs hèt Nederlandse evenement waar aanbieders en
afnemers van treasurydiensten en -producten elkaar ontmoeten. Dit jaar organiseert DACT
de 13e editie. De Treasury Beurs kent nog steeds een toenemend aantal belangstellenden
en ook het palet van nationale en internationale exposanten neemt nog jaarlijks toe. Tijdens
de Beurs kunnen de bezoekers door deelname aan de masterclass en praktische workshops
hun kennis op treasurygebied op peil houden. De dag biedt tevens ruimte voor informele
contacten en het onderhouden van netwerken.
Publiek
De belangstelling voor de Treasury Beurs is groot. De afgelopen twee jaar telde de Beurs
ruim 500 deelnemers. De bezoekers zijn voornamelijk werkzaam op het gebied van
treasury in de ruimste zin van het woord. Maar ook andere financiële specialisten, zoals
controllers, accountants en fiscalisten, weten hun weg naar de Beurs te vinden.
Locatie
Het is inmiddels vaste gewoonte dat de Beurs één grote beursvloer kent waar de
stands zijn gepositioneerd en de plenaire programmaonderdelen, de koffie-, theeen lunchbreaks en de cocktailparty plaatsvinden. Door deze opstelling is een optimaal
standbezoek gegarandeerd. Sinds 2009 vormt Hotels van Oranje in Noordwijk het vaste
decor voor de Treasury Beurs. Voor sommige vérkomers kan de bereikbaarheid wat
lastig zijn. Daarom is het mogelijk om tegen een zeer scherp tarief de avond vóór de
Beurs in Hotels van Oranje te overnachten. Voor leden van DACT is de overnachting
zelfs kosteloos. In 2014 overnachtten ruim 290 gasten in Hotels van Oranje.
Meet&Greet
Voor de hotelgasten biedt de Meet&Greet de mogelijkheid om de avond voorafgaand aan de
Beurs een borrel te drinken met collega’s, wat vaak tot in de kleine uurtjes voortduurt. Alle
beursbezoekers en vertegenwoordigers van de exposanten die een 24-uursarrangement
hebben geboekt, zijn hier van harte welkom. Evenals vorig jaar is de trendy Beachclub O
als locatie gekozen. ABN AMRO is opnieuw de sponsor van dit onderdeel.
Aanmelding exposanten
De DACT Treasury Beurs is hèt jaarlijkse evenement om uw organisatie en diensten te
profileren. Wilt u een stand huren? Mail dan het inschrijfformulier vóór 15 april 2015 naar
erikalicht@dact.nl. Gezien de grote belangstelling van exposanten bij voorgaande beurzen
adviseren wij u zo snel mogelijk te reageren. Er zijn maximaal 35 stands beschikbaar,
dus ook dit jaar geldt weer ‘op is op’.
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Beursteam
Het DACT-bestuur heeft een ‘Beursteam’ samengesteld dat belast is met de organisatie
van de Treasury Beurs. Dit team bestaat uit Erika Licht (voorzitter), Bernd Haaksman,
Frits Hensel, Janneke Nonkes en Joke Pieterse. Via erikalicht@dact.nl is het Beursteam
per e-mail te bereiken. U kunt Erika ook bellen op +31 653 72 26 46 of +34 634 32 19 29.

EXPOSEREN OP DE BEURS
Standhuur en kosten
Stands
Aanbieders van treasuryproducten en –diensten kunnen een stand huren. De Treasury
Beurs kenmerkt zich al vanaf de start door uniformiteit in de stands. Ook dit jaar
zijn company stands niet toegestaan. Wel is een banner of paneel mogelijk met een
maximale afmeting van 1 meter breed en 2 meter hoog. Over speciale onderdelen in de
stand (bijvoorbeeld cocktailbar, koffieapparaat, dartsbord, simulatoren) kunt u overleggen
met Erika Licht. Large stands mogen een achterwand plaatsen met een maximale
breedte van 3,5 meter en een maximale hoogte van 2,5 meter. Stands met achterwand
kunnen uitsluitend tegen de wanden worden geplaatst en niet in de middenring. Wilt u
een achterwand opstellen? Geef dit dan aan op het aanmeldingsformulier. De koffieen lunchbuffetten worden dichtbij geplaatst, zodat de gasten zich permanent voor en
rondom de stands bewegen.
Maximering vertegenwoordigers exposanten
De verhouding tussen het aantal cliënten, de zogenaamde ‘corporates’, en het aantal
dienstverleners ontwikkelde zich de laatste jaren ongunstig. Wij willen voorkomen dat
de corporates worden overspoeld door medewerkers van de exposanten. Ook voor u is
het immers niet aantrekkelijk als er meer ‘concullega’s’ dan cliënten rondlopen. Daarom
is het aantal deelnemers per exposant aan een maximum gebonden: voor een small
stand 2, voor een medium stand 4 en voor een large stand 6. Overigens kunt u zelf ook
een bijdrage leveren om de verhouding tussen beide categorieën weer op pijl brengen.
Namelijk door uw cliënten uit te nodigen voor de Treasury Beurs. Daardoor neemt het
aantal ‘corporates’ toe. Voor deze deelnemers hanteren wij een aantrekkelijk tarief.
Standhuur, sponsormogelijkheden en kosten
Zie volgende pagina’s.
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Stand small | 1.500,-

Stand medium | 3.100,-

Vloeroppervlak: B x D 1,5 x 2 m
Tafel bladmaat 90 x 90 cm, hoogte 1.10 m
Twee stoelen
1 banner toegestaan B x H 1 x 2 meter
Geen achterwand toegestaan
Logo in gedrukte brochure en op
www.treasurybeurs.nl
>> Bedrijfsprofiel in gedrukte brochure en op
www.treasurybeurs.nl
>> Geen mogelijkheid om voorstel in te dienen
voor een workshop
>> 1 gratis dagkaart voor vrijdag 13 november

>> Vloeroppervlak: B x D 2,5 x 2,5 m
>> Tafel bladmaat 150 x 90 cm hoogte 1.10 m
of 2 tafels van 90 x 90 cm
>> Twee stoelen
>> 2 banners toegestaan B x H 1 x 2 m
>> Geen achterwand toegestaan
>> Logo in gedrukte brochure en op
www.treasurybeurs.nl
>> Bedrijfsprofiel in gedrukte brochure en op
www.treasurybeurs.nl
>> Mogelijkheid om voorstel in te dienen voor
een workshop
>> 2 gratis 24-uursarrangementen
(incl. hotelkamers + Meet&Greet)

>>
>>
>>
>>
>>
>>

optie tot bijkopen van max. 1 dagkaart tegen
tarief 1. (dit betekent max. 2 deelnemers per
exposant)

Stand large | 4.500,-

>>
>>
>>
>>
>>

Vloeroppervlak: B x D 3,5 x 2,5 m
Tafel bladmaat 250 x 90 cm hoogte 1.10 m
Drie stoelen
Achterwand: maximaal B x H 3,5 x 2 m
Logo in gedrukte brochure en op
www.treasurybeurs.nl
>> Bedrijfsprofiel in gedrukte brochure en op
www.treasurybeurs.nl
>> Mogelijkheid om voorstel in te dienen voor
een workshop
>> 3 gratis 24-uursarrangementen
(incl. hotelkamers + Meet&Greet)
optie tot bijkopen van max. drie dagkaarten of
drie 24-uursarrangementen tegen tarief 1.
(dit betekent max. 6 deelnemers per exposant)
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optie tot bijkopen van max twee dagkaarten
of twee 24-uursarrangementen tegen tarief 1. (dit
betekent max. 4 deelnemers per exposant)

Standinrichting		
55 inch ledscreen op statief inclusief USB-aansluiting voor presentatie:
€ 400,00
48 inch ledscreen op statief inclusief USB-aansluiting voor presentatie:
€ 300,00
Laptop:
€ 125,00
iPad:
€ 75,00
Tafel/vloerstandaard:
€ 60,00
Internetaansluiting (wireless high speed):
€ 50,00
Internetaansluiting (wired line):
€ 125,00
Hotelovernachting (inclusief Meet&Greet & inclusief ontbijt):

Alle bedragen in deze brochure zijn exclusief btw.
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€ 150,00

SPONSORING
Meet&Greet |

10.000,-

Lunch |

4.000,-

T
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Opening/masterclass | 5.000,-

>>Gedurende de lunch mogelijkheid tot het
maken van promotie door het plaatsen van
servetten, vlaggetjes op de bartafels of het
uitdelen van een item
>>Logo op de schermen in de beursruimte van
11.45 tot 14.00 uur
>>Naam en logo op diverse plaatsen in de
gedrukte brochure en op www.treasurybeurs.nl
>>Korte spreektijd tijdens de lunch (in te vullen
in overleg en met goedkeuring van het
Beursteam)
>>1 gratis dagkaart

Slotborrel/slotact | 5.000,-

>>Leveren van conferentietassen en keycords
voor de badges
>>Banner bij de incheckbalie DACT
>>Logo op de schermen in de beursruimte
tot 11.45 uur
>>Naam en logo op diverse plaatsen in de
gedrukte brochure en op www.treasurybeurs.nl
>>Banners in de masterclass-ruimte
>>Naamsvermelding bij de inleiding masterclass
>>1 gratis 24-uursarrangement
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>>Gedurende de borrel mogelijkheid tot het
maken van promotie door het plaatsen van
servetten, vlaggetjes op de bartafels of het
uitdelen van een item
>>Logo op de schermen in de beursruimte van
16.00 tot 19.00 uur
>>Naam en logo op diverse plaatsen in de
gedrukte brochure en op www.treasurybeurs.nl
>>Aandacht op de sponsor in de slotact
van de BN-er
>>1 gratis 24-uursarrangement (incl. hotelkamer
+ Meet&Greet)

BEZOEKERSARRANGEMENTEN
Een dagarrangement geldt voor vrijdag 13 november 2015. In dit arrangement is
begrepen: beursbezoek, deelname aan de masterclass en de workshops, lunch en de
afsluitende borrel.
Een 24-uursarrangement geldt voor donderdagavond 12 november tot en met vrijdag
13 november 2015. In dit arrangement is begrepen: deelname aan de Meet&Greet op
donderdagavond, overnachting in Hotels van Oranje (of in een minstens gelijkwaardig
ander hotel op korte afstand), luxe ontbijtbuffet, beursbezoek, deelname aan de
masterclass en de workshops, lunch en de afsluitende borrel.
HET IS NIET MOGELIJK UITSLUITEND DEEL TE NEMEN AAN DE MEET&GREET!

Kosten
DACT-leden:

€ 0,00

Tarief 1
Bezoekers werkzaam in een treasuryof andere financiële functie (geen
sales- of adviesfunctie)*
Dagarrangement
24-uursarrangement

€ 150,00
€ 400,00

Tarief 2
Bezoekers werkzaam bij, voor of
namens een bank, leverancier,
intermediair of een adviesbureau*
Dagarrangement
24-uursarrangement

€ 350,00
€ 750,00

*een en ander ter beoordeling door de organisatie.
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PROGRAMMA
Het programma ziet er – wijzigingen voorbehouden – als volgt uit:
• Donderdag 12 november 2015
20.30 - 23.30 uur
Meet&Greet in Beachclub O
							
gesponsord door ABN AMRO
• Vrijdag 13 november 2015
08.30 - 09.30 uur
Registratie en ontvangst gasten / bezoek aan de beursvloer
09.30 - 10.15 uur
Workshop 1 en 2 en 3
10.15 - 11.00 uur
Pauze op de beursvloer
11.00 - 12.15 uur
Masterclass
12.15 - 13.45 uur
Lunch, tussen de stands
13.45 - 14.30 uur
Workshop 4 en 5 en 6
14.30 - 15.00 uur
Pauze op de beursvloer
15.00 - 15.45 uur
Workshop 7 en 8 en 9
15.45 - 18.00 uur
Borrel, tussen de stands
16.30 uur			
Prijstrekking en uitreiking Loterij door Bekende Nederlander
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Masterclass
De drukbezochte masterclass is sinds 2009 een vast
programmaonderdeel van de Treasury Beurs. Op de bühne
stonden achtereenvolgens de professoren Arnoud Boot, Sweder
van Wijnbergen, Rick van der Ploeg, Willem Vermeend en Kees
Cools. Dit jaar heeft het Beursteam opnieuw een spraakmakende
gastspreker gestrikt: journalist en econoom dr. Mathijs Bouman. Hij
is beurscommentator bij RTL-Z, vaste columnist van Het Financieele
Dagblad en de business-website Z24.nl, en zit regelmatig aan tafel bij De Wereld
Draait Door, Eén Vandaag en andere actualiteitenprogramma’s. Mathijs Bouman is een
bevlogen spreker die de wereld van economie en financiële markten op begrijpelijke en
lichtvoetige manier over het voetlicht brengt. Met veel enthousiasme en energie geeft hij
lezingen over actuele onderwerpen zoals de financiële crisis, de Nederlandse economie,
ondernemerschap, de beurs en de opkomst van robots in onze economie.
Na zijn promotie in 1998 werkte Mathijs Bouman als onderzoeker en docent aan
verschillende Nederlandse universiteiten. Daarna ging hij de journalistiek in, onder meer
als adjunct-hoofdredacteur van het zakenblad FEM Business. Tussen 2003 en 2005 werkte
Mathijs Bouman bij de Nederlandsche Bank. In 2006 verscheen zijn boek Hollandse
Overmoed - Hoe de beste economie van de wereld ontspoorde. Een jaar later was hij
intensief betrokken bij de vertaling van Alan Greenspans biografie Een turbulente tijd. In
2009 en 2011 werkte hij met Coen Teulings, directeur van het Centraal Planbureau, aan
een boek over de kredietcrisis, getiteld De Grote Recessie en een boek over de eurocrisis,
Europa in Crisis. In 2010 verscheen van zijn hand De Elektrische Spijkerbroek en andere
avonturen in de economie, een boek vol aanstekelijke verhalen over de rafelranden van de
economische wetenschap. In 2013 won Bouman de ‘Gouden Stier’ voor beste financieel
commentator. Volgens de website PeerReach is hij, in de categorie ‘Finance’, de meest
invloedrijke twitteraar van Nederland.

Workshops
Er is ruimte voor negen workshops. Exposanten met een medium of large stand kunnen
een workshopvoorstel inleveren. Het Beursteam beoordeelt de ingediende voorstellen en
zal op basis van kwaliteit, originaliteit en relevantie voor de doelgroep een keuze maken.
Er wordt rekening gehouden met organisaties die nog niet eerder tijdens de Treasury
Beurs een workshop hebben georganiseerd. Kwaliteit blijft echter vooropstaan.
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U kunt voor het onderwerp kiezen uit twee mogelijkheden:
1. Een company case in combinatie met een dienst/productpresentatie. Dit impliceert
dat het onderwerp niet alleen door de aanbieder van het product en/of de dienst (de
exposant) wordt belicht maar ook vanuit de praktijk wordt bekeken (door de klant).
Inzendingen zonder medewerking van een reële klant worden in beginsel niet in
behandeling genomen.
Wij wijzen erop dat uit de evaluaties blijkt dat men productpresentaties en
–toelichtingen beter vindt passen in de gesprekken in de stands dan als onderwerp
voor een workshop. Mocht u toch kiezen voor een dergelijke opzet, dan verzoeken
wij u goed te motiveren waarom in uw specifieke voorstel de belangstelling van de
beursdeelnemers groot kan zijn.
2. Een actueel onderwerp op het gebied van corporate finance, treasury of direct
aangrenzende vakgebieden.
Het workshopvoorstel moet de onderstaande punten bevatten:
• Titel en gedetailleerde omschrijving van de inhoud.
• Leerdoel.
• Motivatie voor dit onderwerp als workshop voor treasurers.
• Opzet van de workshop.
• Sprekers: de namen van de inleiders.
• Company: wanneer u kiest voor een company case, dient u de naam van de
onderneming en de contactpersoon te vermelden, evenals een verklaring van deze
onderneming dat daadwerkelijk wordt meegewerkt aan de workshop.
• Contactpersoon voor vragen en toelichting.
Het workshopvoorstel moet uiterlijk 26 juni a.s. in het bezit zijn van het Beursteam.
Zo spoedig mogelijk daarna ontvangt u bericht over de beslissing van het team.
LET OP:
• Inzendingen die na 26 juni binnenkomen, worden niet meer beoordeeld.
• Inzendingen van partijen die de factuur voor de standhuur niet binnen de gestelde
betalingstermijn hebben voldaan, worden niet in behandeling genomen.
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Verrassende afsluiting
Tot nu toe werd de Treasury Beurs op ludieke wijze, veelal door een Bekende
Nederlander, geopend. Dit jaar bewaren we het spektakel tot het eind. Tijdens de
slotborrel op vrijdagmiddag zal een Bekende Nederlander een verrassend optreden
verzorgen en in geheel eigen stijl de trekking en prijsuitreiking van de VOKK-loterij en
alle andere door de exposanten georganiseerde wedstrijden en loterijen verrichten.
Loterijen en prijsuitreikingen
DACT is al vele jaren sponsor van de VOKK, de Vereniging van Ouders van Kinderen
met Kanker. DACT gebruikt de DACT Treasury Beurs om aandacht te schenken aan
en middelen te verkrijgen voor deze vereniging. Ook dit jaar is VOKK met een stand
aanwezig. Vertegenwoordigers van de vereniging geven uitleg over de KanjerKetting,
het beloningssysteem dat is ontwikkeld om kinderen met kanker moreel te
ondersteunen tijdens hun lange, intensieve en vaak pijnlijke behandelingstraject.
De VOKK heeft de KanjerKetting landelijk ingevoerd in alle zeven kinderoncologische
centra, zodat alle kinderen (500 per jaar) ervan profiteren. De KanjerKetting is een
kostbaar programma. Daarom verkopen wij in de DACT-stand en in de VOKK-stand loten
van € 5,00 per stuk. Tijdens de slotborrel worden vier loten getrokken waarvan de bezitters
de gelukkige winnaars worden van een iPad. De prijzen worden beschikbaar gesteld door
Rabobank en DACT.

DACT secretariaat
Postbus 279
1400 AG BUSSUM

T 035 69 54 101
F 035 69 45 045
info@dact.nl | www.dact.nl

