
 . – . Servico
Communiceer optimaal en structureer je club met de VFB website
Er werden verschillende functionaliteiten toegevoegd aan de VFB-website die handig zijn voor je beleggingsclub om beter 

te communiceren en te structureren. Deze sessie toont deze vernieuwde functionaliteiten. David Moons, Zaakvoerder.

 . – . Leleux Associated Brokers
Europese REITs
Overzicht van de Europese REIT markt en de bestaande regimes, met nadruk op de omringende landen, waar Belgische 

GVVs actief zijn. Vervolgens wordt ingegaan op de waardering en het macro-scenario. Tot slot overlopen we een lijst van 

REITs, waarbij nader wordt ingegaan op een aantal waarden. Dirk Peeters, Financieel Analist

 . – . VectorVest Europe
Strategie voor de (vrij) passieve belegger die op zoek is naar een uitstekend rendement? 
VectorVest is een beleggerssoftware die fundamentele en technische analyse combineert. Als abonnee heeft u toegang 

tot een database van 10.000 Amerikaanse en Europese aandelen. Ieder aandeel krijgt dagelijks een aanbeveling. In de da-

tabase zitten honderden strategieën waarvan we tijdens deze workshop 1 van de beste bespreken. Wat zijn de parameters 

van deze strategie? Kunnen ook niet-abonnees met deze parameters aan de slag? Welke aandelen werden opgepikt? Hoe 

presteerde deze strategie tijdens de berenmarkt 2007–2009? Tom Van Noyen, VectorVest Europe.

 . – . Keytrade Bank
KEYPRIVATE, performant online vermogensbeheer met een visie
Een presentatie over de mooie prestaties van Keyprivate in de eerste drie jaar van zijn bestaan. Daarnaast geeft Geert Van 

Herck zijn kijk op wat de 'nanciële markten mogelijks in petto hebben voor beleggers. Geert Van Herck, Chief Strategist.

 . – . BlackRock
Welke trends verdienen een plek in uw portefeuille
Megatrends – transformerende krachten die de wereldeconomie, het bedrijfsleven en de samenleving veranderen – beïn-

vloeden onze investeringsbeslissingen. Het identi'ceren van het potentieel voor verandering is een belangrijke drijfveer 

hiervoor. De meeste van deze evoluties vinden plaats in een cyclische manier en op korte tot middellange termijn. Structu-

rele verschuivingen die zich op langere termijn voordoen hebben onomkeerbare gevolgen voor de wereld om ons heen. 

Deze worden mega trends genoemd. Hoe onze portefeuille hieraan aanpassen. Stephan Desplancke, Director

 . – . Pareto
Nalatenschapsplanning anno 2019 – 7 nieuwe regels met impact op uw vermogen
Met ingang vanaf 1 september 2018 heeft de federale wetgever zowel het erfrecht als het huwelijksvermogensrecht een 

nieuw jasje gegeven. Ook het Vlaams Gewest heeft van dat moment gebruik gemaakt om de erfbelasting op sommige 

punten te wijzigen. Met deze workshop verduidelijken we u graag de impact van enkele belangrijke regels op uw vermo-

gen. Thijs Keenen, Financial consultant.

 . – . 1Vermogensbeheer & ProBeleggen 
Beursderby der lage landen: koopwaardige Nederlandse en Belgische aandelen
Tijdens de presentatie wordt ingegaan op de verschillen en gelijkenissen tussen het beleggen in België en in Nederland. 

Speci'ek worden een aantal koopwaardige Nederlandse en Belgische aandelen besproken. Jim Tehupuring en Stefaan 

Casteleyn van 1Vermogensbeheer en ProBeleggen

 . – . Excelco
Hoe selecteert u excellente bedrijven?
In deze workshop nemen we u mee in de fundamentele analyses van Excelco. We kijken naar enkele excellente bedrijven 

en groeisectoren want deze bedrijven hebben een streepje voor op de beurs. De Excelco-software zit boordevol kwalitatie-

ve en kwantitatieve informatie over deze bedrijven. U vindt er welke bedrijven goed presteren en welke bedrijven het beter 

doen dan sectorgenoten. Jan Hermans, vennoot Excelco
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