Wie is Daan van Egmond
Voor wie het leuk vinden om wat meer van mij te weten…..
Mijn naam is Daan van Egmond. Ik woon (sinds 1958) in Rijnsburg samen met
mijn vrouw en onze drie kinderen.

Mijn werkervaring:
Van Egmond Van Hirtum, Rijnsburg (1997 – 2009)
Directeur en mede-eigenaar van een middelgroot kantoor (35 mensen), actief op
gebied van assurantiën, bank, hypotheken en makelaardij. Naast het
aandachtsgebied
financiële
planning,
verantwoordelijk
voor
de
kantoororganisatie (personeel, financiën, automatisering e.d.).
Hokatex Gezondheidszorg, Alkmaar – Algemeen directeur (1994 – 1997)
Eindverantwoordelijk voor omzet, winst en cash flow. Rapporterend aan
Directeur Benelux. Hokatex Gezondheidszorg verzorgde linnenverhuur aan en
wasserijdiensten voor gezondheidszorginstellingen in Nederland.
Hokatex Nederland, Voorburg – Groepscontroller (1988 – 1994)
In diverse (financiële) functies actief geweest. Consolidatieproces gestructureerd
van ca 15 rapportage-units incl. rapportage en verantwoording naar Engelse
aandeelhouders.
Dijker en Doornbos Registeraccountants, Den Haag – Assistentaccountant (1982 – 1988)

En verdere interesses o.a.:
Stichting Steunfonds Philadelphia, Utrecht – Bestuurslid (2011 – heden)
Stichting die financiële ondersteuning biedt aan het werk van Sien (voorheen:
Philadelphia Support), een vereniging voor mensen met een verstandelijke
beperking, hun ouders en verwanten.
Gereformeerde Kerk, Rijnsburg – 1e preses (2008 – 2013)
In 2008 benoemd als beleidsouderling met als speciaal aandachtsgebied
ontwikkeling van beleid en visie voor deze gemeente met ca. 5.000 leden. Sinds
eind 2009 2e preses en sinds juni 2011 1ste preses. Eerder actief geweest in
diverse functies voor dezelfde gemeente.
Adfiz, Amersfoort – Penningmeester landelijk bestuur (2004 – 2012)
Branchevereniging voor financiële dienstverleners. Actief in belangenbehartiging
en dienstverlening (voorheen NBVA; sinds 2010 Adfiz)

Wat betreft opleiding en scholing (voor zover relevant):
Atheneum A aan het Rijnlands Lyceum te Oegstgeest
NIVRA, studie voor Registeraccountant; afgerond t/m algemeen deel
Federatie Financieel Planner (sinds 1998)
Assurantie-opleidingen (Assurantie B, Pensioenpraktijk)
Kenneth Smit training Commerciële Vaardigheden
RPA – Register Pensioen Adviseur (sinds 2011)

