SEMINAR STICHTINGEN & VERENIGINGEN

Verschuivingen in het
Charitatieve Landschap
Elk najaar organiseert Theodoor Gilissen Bankiers een seminar voor
bestuurders van vermogensfondsen, fondsenwervende instellingen
en maatschappelijke instellingen. Tijdens dit seminar wordt door
sprekers van formaat gesproken over actuele thema’s die u als
bestuurder raken. Dit jaar luidde het thema: ‘Verschuivingen in het
Charitatieve Landschap’.
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