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 10.00 – 10.30 Optima
Beleggen in vastgoed is investeren in uw pensioen
Doet u aan pensioensparen? Zo ja, dan bent u niet alleen. Logisch, steeds meer mensen vragen zich af hoe ze hun 
oude dag zullen betalen. We leven langer, we zijn met steeds meer op pensioen, de overheid staat financieel onder 
druk … Pensioensparen volstaat echter doorgaans niet om een levensstandaard aan te houden. Er is meer nodig. Maar 
wat dan? Een spaarboekje is vandaag niet meer dan een veredelde zichtrekening: het brengt amper iets (tot niets) op. 
De beurs houdt risico’s in, en daar kiest niet iedereen voor.  Beleggen in grondstoffen dan? In goud? Ook daar kan je 
je wel wat vragen bij stellen. En zo komen velen uit bij vastgoed als investering. En dat is niet onlogisch. Beleggen in 
vastgoed kan ook voor u een prima, ‘vaste’ belegging zijn. Specialisten van Optima tonen u, met concrete voorbeelden 
en handige tips, hoe u van vastgoed een rendabele troefkaart maakt. Zij leggen u glashelder uit hoe uw investering deel 
kan uitmaken van een totaalplan dat u helpt om uw wensen en doelstellingen te bereiken. Zo maakt u van vastgoed een 
stevig fundament van uw financieel geluk, zowel nu als later. Wilt u een optimale oude dag beleven, dan is het moment 
rijp voor een plan. Een financieel totaalplan, dat uw pensioen veiligstelt. (Ann-Sophie Humblé, Senior Financial Planning 
Consultant)

 11.00 – 11.30 VectorVest
Herken onze Market Timing Signalen en sta aan de zijlijn als de markten corrigeren
Market Timing is het allerbelangrijkste wat iedere belegger moet weten. Immers, de beste kwaliteitsaandelen 
gaan mee kopje onder tijdens berenmarkten. Maak kennis met onze unieke Market Timing Signalen. Deze zijn zeer 
betrouwbaar en zorgden ervoor dat u volledig uit de markt was tijdens de zware berenmarkten van 2000 - 2002 
(internetbubbel) en 2007 -2009 (de financiële crisis). Onze abonnees kregen op 9 december 2015 het signaal om uit 
de markt te stappen en zodoende heeft hun portefeuille geen schade ondervonden van de correctie in december, 
januari en februari. Eens u weet wanneer u in de markt moet stappen, moet u natuurlijk de juiste aandelen kopen. 
VectorVest is de enige tool die de kracht van fundamentele analyse combineert met het inzicht van technische analy-
se. VectorVest analyseert, sorteert en rangschikt wereldwijd meer dan 23.000 aandelen op waardering, veiligheid en 
momentum. Ieder aandeel krijgt iedere dag een aanbeveling: kopen, verkopen of houden. Woon deze workshop bij 
en maak kennis met deze krachtige tool. (Susan Hayes, Directeur VectorVest Europa & Tom Van Noyen, User Group Leader 
Vlaanderen)

 12.00 – 12.30 Servico
Doe meer met de VFB-website!
Wist u dat er een eenvoudige tool bestaat op de website van VFB om de waarde van een aandeel te berekenen op basis van 
het Dividend Discount Model. U de datum tot wanneer u lid bent snel kan terugvinden? Wist u dat er voor clubs handige 
planning & communicatie tools beschikbaar zijn? In deze sessie worden deze nieuwigheden getoond en besproken. Ook 
krijgt u een ‘sneak preview’ op wat er nog zit aan te komen! (David Moons, projectleider)

 14.00 – 14.30 Keytrade Bank
De mondiale markten: actuele status en verwachte ontwikkeling op korte en  
middellange termijn
Geert Van Herck, hoofdstrateeg bij Keytrade Bank staat stil bij de actuele status van de mondiale markten en deelt als 
expert zijn visie op de toekomstige ontwikkeling van deze markten. Hij licht hierbij eveneens kort toe hoe Keytrade Bank 
binnen Keyprivate (online discretionair vermogensbeheer) actief met deze evolutie om gaat. (Geert Van Herck, Chief 
Strategist Keytrade Bank)

 15.00 – 15.30 Pareto Financial Planning
Nalatenschapsplanning met behoud van controle en binnen de wettelijke grenzen
Wist u dat 80 % van de Belgen hun nalatenschap niet plant? En u? Een overlijden gaat gepaard met heel wat vragen. 
Hoe kunnen de partner en kinderen worden beschermd? Hoe kan het opgebouwd vermogen worden veilig gesteld? 
En wat met die hoge successierechten? Om te voorkomen dat uw dierbaren voor onaangename verrassingen komen te 
staan, is het belangrijk uw successie tijdig te plannen. Dit geeft u de mogelijkheid een financiële kater te vermijden maar 
garandeert bovenal een menselijke overgang. (Thijs Keenen, Financial Consultant)


