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OOK U KAN BELEGGEN

Klaar om te starten ... 
start 
Het moeilijkste aan een beleggingsclub is de 
start en het overwinnen van een pak praktische 
beslommeringen. Hoe pakken Nooit Gedacht 
en Money Making Monday Club dat aan?

Voor elke beleggingsclub verloopt 

de start anders. Maar met enkele 

globale richtlijnen kunt u de oefe-

ning aan:

● Een beleggingsclub is er in de 

eerste plaats voor mensen die wil-

len bijleren over beleggen – en die 

Warre, Franky en Dick (v.l.n.r.) van Nooit Gedacht: steun voor een vrouw 

als clubvoorzitter. 

<p>Warre, Franky en Dick (v.l.n.r.) van Nooit Gedacht: steun voor <span class="keyword">een 

vrouw als clubvoorzitter</span>. </p>

Femke Mussels, 
voorzitter van 
‘Nooit Gedacht’
‘Met 500 euro 
starten is 
voldoende’  Lees verder onderaan 



Meestal wordt op 

een vaste dag in de 

maand vergaderd. 

Dat helpt bij de 

planning 

hun opgedane kennis willen toe-

passen in hun persoonlijke financi-

en. De club is als een praktische oe-

fenschool, waar de leden al snel tot 

het besef komen dat ze samen meer 

weten dan alleen.

● Het is niet simpel om tien tot 

twintig mensen te vinden die in uw 

regio wonen en die net als u hun fi-

nanciële bekwaamheid meer in ei-

gen handen willen nemen. Dat kan een tijdrovende zaak 

zijn. Vooraleer vaststaat met wie, waar en wanneer u kunt 

vergaderen, gaan er vele maanden voorbij of sterft het ini-

tiatief een stille dood.

Voor de lezers van De Standaard

rees dit probleem niet. Er doken 

meer dan 400 kandidaten op na een 

oproep in deze krant.

De eenvoudigste manier om deze 

klip te nemen is een mailtje te sturen 

naar de Vlaamse Federatie van Be-

leggers (VFB), die belangstellenden voor een beleggings-

club kan verzamelen en aan elkaar koppelen 

(info@vfb.be).

● Waar en wanneer gaat u vergaderen? Voor Nooit Ge-

dacht en MMMC werden de vergaderplaats (bij de VFB in 

Mechelen) en de vergaderdatum (op maandagavond) 

vooraf geprikt. Veel beleggingsclubs in Vlaanderen verga-

deren in een zaaltje boven, of achter, een café. Meestal 

wordt op een vaste dag in de maand vergaderd. Dat helpt 

bij de planning. 

● De belangrijkste eerste afspraken horen in de statu-

ten van de club thuis. In een beleggingsclub gaat het over 

geld – met relatief lage bedragen, maar toch – en dat 

vergt afspraken op papier.

André Van Laer, 
voorzitter van 
‘Money Making 
Monday Club’ 
‘Startinleg van 
1.000 euro al 
gestort’  Lees verder onderaan 



Ook hier is de VFB een handige bondgenoot: de vereni-

ging stelt voorbeeldstatuten voor beleggingsclubs ter be-

schikking op basis van bijna 40 jaar ervaring.

● Over welke werkingstermijn spreken we? Het engage-

ment van de clubleden geldt in principe voor de duur van 

een jaar, maar in de praktijk blijven clubs soms decennia-

lang bestaan. 

Elk lid kan op elk moment beslissen uit de club te tre-

den en krijgt dan zijn aandeel in geld gestort. Meestal 

wordt een vertraging ingebouwd, waarbij een klein per-

centage wordt ingehouden, als bijdrage in de kosten. Dat 

moet vermijden dat leden opportunistisch gaan uitstap-

pen. 

● Uiteraard is het van groot belang om statutair vast te 

leggen hoe hoog het startbedrag (of inlegbedrag) zal zijn 

en hoeveel daarbovenop aan maandelijkse bijdrage wordt 

bijgestort. 

De overwegend beginnende beleggers van Nooit Ge-

dacht beslisten de startinleg op 500 euro te houden en 

maandelijks 30 euro bij te storten. De MMMC, met meer 

ervaren beleggers, besliste om 1.000 euro te storten en 

daar maandelijks 50 euro bij te doen. 

● Zoals bij de meeste verenigingen moeten de leden 

van een beleggingsclub een voorzitter kiezen (om de ver-

gaderingen te leiden en initiatieven te nemen voor de goe-

de werking van de club), maar ook een ondervoorzitter, 

een secretaris (die de verslagen van de vergadering 

maakt) en een schatbewaarder (verantwoordelijk voor de 

inventariswaarde en de inning van de ledenbijdragen). 

(Over de voorzittersverkiezing bij Nooit Gedacht en 

MMMC: zie hiernaast)

● De club opent een bankrekening waar de bijdragen 

worden gestort op naam van de club en waar de aange-

kochte financiële instrumenten worden gedeponeerd. De 

leden van Nooit Gedacht en MMMC kregen op hun twee-

de bijeenkomst meteen huiswerk: zoek uit hoeveel de kos-



ten bedragen bij kleine beleggingen. Wat blijkt? Grote 

banken blijken veel duurder dan gespecialiseerde brokers 

zoals Keytrade, BinckBank of Bolero. 

● Tot slot: elke club kan de statuten aanpassen, met een 

tweederdemeerderheid, of bij de start meteen een speciale 

richting geven. Zo besliste Nooit Gedacht op advies van 

VFB-clubcoach Danny Van Liedekerke in de statuten op 

te nemen dat elk clublid zich ertoe verbindt om minstens 

een keer per jaar een aandeel of een sector te presenteren 

op een clubvergadering. Om aan te geven hoe belangrijk 

het is dat iedereen actief meewerkt. 

In principe kan er in de statuten ook een strategie wor-

den vastgelegd, want dat is een cruciaal en misschien wel 

het allerbelangrijkste punt van de clubwerking. Maar te-

gelijk is het wijs om daar voldoende tijd en verschillende 

vergaderingen voor uit te trekken.

Volgende aflevering: de strategie van Nooit Gedacht 

en MMMC.

FEMKE MUSSELS, VOORZITTER VAN ‘NOOIT GE-
DACHT’

‘Met 500 euro starten is voldoende’ 

Bij de verkiezing van de beheer-

raad van Nooit Gedacht kreeg de 

helft van de club (de vijf vrou-

wen) meteen een duwtje in de 

rug van het jongste clublid, War-

re Germis (18), die ervoor pleitte 

dat een vrouw voorzitter zou 

worden. Zo geschiedde na een 

geheime stemming. Het werd 

Femke Mussels, handelsingeni-

eur en e-commercemanager bij 

de kledingketen ZEB.

Nooit Gedacht stootte al snel op 

de administratieve horden die er 

tegenwoordig zijn bij alles wat te 



‘We hebben met 

mekaar gemeen 

dat we heel erg 

leergierig zijn en 

absoluut willen 

bijleren over alles 

met beleggen te 

maken heeft’ 

maken heeft met beleggen. Bij 

een beleggingsclub worden de 

vereiste data dan nog eens ver-

menigvuldigd met het aantal 

clubleden. Dat maakt de com-

municatie met de bank niet een-

voudiger.

Nog even wachten dus tot de re-

kening voor Nooit Gedacht klaar 

is om de startgelden van de le-

den te ontvangen. Femke Mus-

sels: ‘Die praktische zaken belet-

ten een beetje dat je tussen de 

vergaderingen al met mekaar 

communiceert over beleggen. 

Maar dat komt wel,’ zegt ze vol vertrouwen. ‘Op de vergaderin-

gen zelf hebben we eigenlijk al best veel gesproken over beleg-

gen’, vindt de voorzitter van Nooit Gedacht. 

Mussels ziet de clubwerking wel zitten. 

‘Wat me het meest verrast heeft, is dat 

ik een hele fijne groep mensen heb leren 

kennen. Zoals bij het vastleggen van de 

startinleg en de maandelijkse bijdrage. 

Omdat in de oproep van de krant was 

aangegeven om met 500 euro te begin-

nen, hebben we het daarop gehouden, 

hoewel verschillende mensen best ook 

met meer wilden starten. Maar iedereen 

vond het vanzelfsprekend om dat niet te 

doen nadat een voorzichtig lid aangegeven had 500 euro ge-

noeg te vinden.’

Ondanks de heel erg diverse groep mensen ‘pakt de mayonai-

se’, zegt de voorzitter. ‘We hebben wel allemaal met mekaar 

gemeen dat we heel erg leergierig zijn en absoluut willen bijle-

ren over alles wat met beleggen te maken heeft. Die eerste 

praktische beslommeringen nemen we er graag even bij.’ 

ANDRÉ VAN LAER, VOORZITTER VAN ‘MONEY MA-
KING MONDAY CLUB’ 
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‘Startinleg van 1.000 euro al gestort’ 

Dat André Van Laer verkozen 

werd tot voorzitter van de Mo-

ney Making Monday Club, ver-

baasde niemand. Hij schreef de 

verslagen van de eerste clubver-

gaderingen, is rustig, vriende-

lijk, beheerst en heeft als jong 

gepensioneerde een hele carrière 

in de financiële sector achter de 

rug. 

‘Ik wist dus wel dat het een hele 

rompslomp ging worden om de 

rekening voor de club te ope-

nen’, zegt hij. ‘Wie daar onvoor-

bereid aan begint, is vertrokken 

voor vele maanden.’ 

Op de derde clubvergadering 

(van 3 december) kozen de leden 

ervoor om te beleggen via de 

broker Bolero. Doordat Bolero 

een zuivere broker is binnen 

KBC (er zijn geen aparte bankre-

keningen), moest de club ook 

nog een gewone centrale reke-

ning openen bij de bank. Die 

KBC-rekening is ondertussen 

geopend en de startinleg van 

1.000 euro van ieder clublid kon 

dus al gestort worden. De reke-

ning bij Bolero zelf kon nog niet geopend worden omdat be-

leggers meer info moeten geven dan gewone bankklanten, legt 

André Van Laer uit: ‘Het is een druk mailverkeer geweest, 

want het is pas in orde als we de allerlaatste info hebben van 

alle leden.’ 

Misschien had je beter gewacht tot de vierde vergadering, tot 

je alle info en documenten (zoals een recto-versokopie van de 

identiteitskaart, bewijs van woonst,…) op zak had? 

‘Allicht wel’, zegt de voorzitter van MMMC. ‘Maar wij wilden 

er wat vaart achter zetten. We worden een jaar gevolgd en we 

zijn al bezig van begin november. Tussen elke vergadering zit 

vanaf nu een maand, hé.’ (De eerste drie vergaderingen volg-

den sneller op elkaar om vaart te maken, red.)

© Alexander Meeus
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‘Behalve over 

praktische zaken 

hebben we ook al 

veel over beleggen 

in aandelen 

gesproken, ook 

tussen de 

vergaderingen 

door’ 

In MMMC zitten veel mensen met erva-

ring. Zitten die te popelen om met het 

echte werk van start te gaan? André Van 

Laer bevestigt: ‘Behalve over alle prakti-

sche zaken hebben we inderdaad ook al 

veel over beleggen in aandelen gespro-

ken. Ook tussen de vergaderingen door. 

De mailtjes vlogen heen en weer. Zoals 

clublid Hans, die snel even meedeelde: 

‘‘Nu is Bpost toch wel heel diep gezakt!’’’

JOHAN RASKING

Johan Rasking is redacteur economie bij De Standaard.
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