
 

Lezing 

Best bestuurslid Afdeling Drenthe Vrouwen van Nu, 
 

Al geruime tijd loop ik met het plan om mij aan te bieden bij de Vrouwen 
van Nu. 

En nu vat ik de koe bij de horens en pak door. 

 

Waarom? 

Omdat ik heel graag mensen wil helpen.  
Als onafhankelijk Financieel Adviseur kan ik dat ook. 

In het voorjaar van 2013 ben ik gestart met mijn eigen bedrijf (ZZP) en 

mijn ervaringen 

tot nu toe zijn heel positief. 
Alle klanten zijn vol lof en hebben hun investering ruim terug verdiend. 

Ik verkoop geen producten ! Dit is de enige manier waarop een financieel 

adviseur echt 

onafhankelijk kan zijn. Bijna niemand beseft dat.  
In mijn gesprekken leg ik heel veel uit. De klanten leren hun eigen 

financiële situatie beter 

kennen en begrijpen wat ze in het verleden aan producten hebben 

afgesloten. 

Indien nodig help ik met aanpassingen. 
 

Onlangs ben ik in Hoogersmilde aangeschoven bij een geplande 

presentatie van Kirsten 

Boerema, uitvaartverzorgster. Het was een nuttige, informatieve avond. 
 



Wat wil en kan ik de Vrouwen van Nu bieden ?? 

 

Op 2 manieren kan ik een compleet verzorgde avond (of ander dagdeel) 

bieden: 
 

1.  

Als Financieel Adviseur kan ik uitgebreid uitleg geven over verschillende 

actuele onderwerpen: 
- erven en schenken  

- woekerpolissen  

- uw geld en de oude dag (AWBZ)  

- woningaankoop en hypotheek 
- betalen en sparen 

 

2. 

Zelf zou ik het heel leuk vinden om dit serieuze onderwerp te combineren 
met een levendige 

presentatie over de door mij gemaakte fietsreizen. 

Bijvoorbeeld voor de pauze een presentatie over financiële zaken en na de 

pauze een 

powerpoint presentatie met vrolijke foto's van fietsen in andere landen 
(fietsreis door Europa, fietsen naar Rome en fietsen in Thailand en Laos) 

Zelf heb ik materiaal om dit te presenteren. 

Dat fietsen is mijn hobby en doe ik samen met mijn echtgenoot. 

Een volledig bepakte fiets kan ik meenemen.  
Eerder heb ik een dergelijke presentatie gegeven. Dat was een leuke 

avond ! 

 

Ik vraag GEEN financiële vergoeding. Dit doe ik met plezier !! 
Voor het 1e onderdeel ben ik ook als invalkracht op korte termijn in te 

zetten. 

Voor keuze 2 wil ik graag minimaal een week van tevoren op de hoogte 

zijn. 

 
Met vriendelijke groet, 

Anke Albring 

Postbus 26 

9430AA westerbork 
info@ankealbring.nl 

www.albringfinancieeladvies.nl 

Financieel Adviseur - Erkend Hypothecair Planner 

  

- See more at: 

http://vrouwenvannu.nl/drenthe/lezing#sthash.xZ2wVZlu.dpuf 
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