DATUM: 20-10-2020

UITNODIGING NIVRE WEBINAR
Het veranderende klimaat, online, met Margot Ribberink
Een interactief weerwebinar inclusief weerQuiz
Wanneer en tijd
Woensdag 11 november van 16.00 uur – 17.15 uur.
Het klimaat; we raken er nooit over uitgepraat!
Met veel enthousiasme neemt Margot Ribberink de deelnemers mee in de avonturen
die het veranderende klimaat ons te bieden heeft. Het weer nu en in 2050, de
weercodes, hagelschades, weerkanonnen, grondwaterverzakking, stormschades en
weerextremen. En, kunnen we ons nog beschermen en verzekeren in de toekomst?
Zomaar wat onderwerpen die tijdens haar lezing aan bod komen. Heb je een vraag,
stel deze gerust! Met een weerQuiz tussendoor is het interactieve karakter van deze
online bijeenkomst compleet.
Achtergrond Margot Ribberink
Margot is de eerste weervrouw op de Nederlandse televisie. Zij presenteerde o.a.
20 jaar het weerbericht bij RTL4. Op 1 januari 2019 is zij na 28 jaar gestopt met de
dagelijkse weerberichten om zich volledig toe te leggen op weer, klimaat en
duurzaamheid. In de 28 jaar dat ze werkte als weervrouw werd het weer haar passie,
mede door haar reizen naar de VS waar zij met een Nederlandse groep meteorologen
‘de Tornadojagers’ op zoek ging naar de zwaarst mogelijke onweersbuien en tornado’s.
Margot Ribberink is motivator, inspirator en verbinder. Ze geeft lezingen en
presentaties over het weer, klimaat, duurzaamheid, gedrag en communicatie.
PE-punten
Deelname aan dit webinar levert NIVRE deelnemers 2 PE-punten op.
De voorwaarden voor het verkrijgen van deze PE-punten zijn volledige deelname en
beantwoording van alle weerQuizvragen.
Kosten
De kosten bedragen € 45,00 (excl. BTW)
Aanmelden en deelname
Aanmelden kan uitsluitend in Extranet. Na aanmelding wordt er via Extranet een
deelnamebewijs verstuurd. Enkele dagen voor het webinar ontvangen de deelnemers
een deelnamelink en inloggegevens.

Annuleren
Bij annulering (in Extranet of per e-mail naar j.boogerd@nivre.nl) binnen een week
voor aanvang brengen wij 50% van het bedrag in rekening. Bij latere afmelding of noshow is het volledige deelnamegeld verschuldigd.
Hoe werkt dit webinar en wat heb je nodig
Tijdens het webinar kunnen de deelnemers de spreker zien en horen. Hierdoor kunnen
er (online) vragen worden gesteld aan de spreker. De spreker ziet en hoort de
deelnemers niet. Naast de computer of laptop waarmee het webinar wordt gevolgd, is
voor de weerQuiz separaat een smartphone of tablet of iPad nodig.
Enkele dagen voor het webinar ontvangen de deelnemers een deelnamelink en
inloggegevens.
Graag tot weerziens, online, op 11 november aanstaande!
Met vriendelijke groet,
Secretariaat NIVRE

NIVRE zorgt voor kwaliteitsgarantie in schade-expertise
Inzet van NIVRE-re’s biedt de hoogst mogelijke kwaliteitsgarantie bij schade-afwikkeling. Dit uit zich in
een accurate dossierbehandeling, vakinhoudelijke en procesmatige kennis, communicatieve vaardigheden
en een objectieve en professionele beroepshouding. Alle re’s vallen onder de Gedragscode van het NIVRE
en zijn onderworpen aan Tuchtrecht.

Dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlage(n) zijn uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde(n). Wanneer u het per abuis ontving, verzoeken wij u het bericht te vernietigen en de
afzender hiervan in kennis te stellen. Verdere verspreiding aan en gebruik door anderen is niet
toegestaan. Door de elektronische verzending van het bericht kunnen geen rechten worden ontleend aan
de informatie.

