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Voor wie het nog zou zijn ontgaan: volgende week zaterdag 25 
maart vindt de VFB-Happening plaats. We zijn er klaar voor, hope-
lijk jij ook. Ben je nog niet geregistreerd, wacht dan niet te lang 
meer. Dit jaar is het congres immers gratis. Het is een unieke ge-
legenheid voor zowel de ervaren belegger als voor degenen die 
hun eerste stappen op de beurs willen zetten. De Happening is 
al meer dan veertig jaar het enige, echte beleggingscongres in 
België.

We hopen ten zeerste je persoonlijk te mogen ontmoeten op 
zaterdag 25 maart in het ICC in Gent. Breng je partner, kinderen 
of andere familieleden mee. Nodig je vrienden en kennissen uit, 
iedereen is welkom. Registreer je via de website van VFB. Laat 
de noemer ‘congres’ je zeker niet afschrikken. Degenen die al 
eens aanwezig waren, weten dat het er bijzonder gemoedelijk 
aan toe gaat. Je komt en gaat wanneer je wil en je gaat en staat 
waar je wil.

Eric BOSMAN
Voorzitter VFB

VFB HAPPENING 2023

GENT
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Bijzonder veel te beleven

Het hoofdprogramma vindt plaats in het auditorium. Het is een 
bijzonder interessant en divers programma geworden met macro-
economische vooruitzichten, vermogensspreiding, tips en bedrijfs-
voordrachten van Tessenderlo/Picanol, Melexis, Barco, Fastned en 
EVS. We sluiten af met de keynotespreker. Die eer gaat dit jaar naar 
N-VA-voorzitter Bart De Wever, die zijn visie over economie en wel-
vaart zal brengen, met een focus op de belegger.

Simultaan vinden in de twee Speakers’ Corners op het ge-
lijkvloers iets kortere, maar daarom niet minder interessante be-
drijfspresentaties plaats. Meer dan 20 in totaal. Voor de namen 
verwijzen we je graag naar het programma van Speaker Corners 
1 en 2. Heb je vragen, dan kan je die na afloop van de presentatie 
stellen of – als je het iets persoonlijker wenst – je naar de desbe-
treffende stand begeven.

Koen De Leus
Chief Economist BNP Paribas Fortis 
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Nog je gading niet gevonden? Dan zijn er in de Concept Store 
tal van uiteenzettingen voor beginnende en meer ervaren beleg-
gers. De thema’s zijn heel divers. Je komt er onder meer te weten 
welke ETF je absoluut moet hebben, je sprokkelt er ongetwijfeld 
heel wat tips en je maakt er kennis met beleggingsmodellen. Be-
zoek ook de vele standen. Daar kan je persoonlijk contact leggen 
met de top van een bedrijf, informatie vergaren en vragen stellen. 
Heb je praktische vragen, ben je op zoek naar een goed boek of 
informatie over de Beleggersacademie, kom dan even langs bij 
de VFB-stand.

SPONSORS HAPPENING
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Extra’s voor VFB-leden

Zoals altijd krijgen VFB-leden extra voordelen. Alleen jullie kun-
nen de laatste twee slots – de tips en de keynotespreker – vol-
gen. Wensen jullie een broodjeslunch te reserveren, dan kan dat 
met een korting van 50 procent. VFB-leden betalen slechts 8 euro 
in plaats van 16 euro. Je zal merken dat je op de inschrijvingspa-
gina van de Happening op de website van VFB kunt kiezen tussen 
‘met’ of ‘zonder’ lunch. En alleen jullie maken kans om het zilver-
muntstuk van The House/ Silverfund te winnen.

Trouwe bezoekers van de VFB-congressen moeten we wel-
licht niet meer overtuigen. De VFB-Happening is de place to be 
voor elke belegger of belegger in wording om informatie te ver-
garen en elkaar te ontmoeten bij de Miko-stand voor een lekkere 
gratis koffie, of op de receptie achteraf, aangeboden door Duvel.

Tot volgende week zaterdag 25 maart in het ICC in Gent!

Winnaar zilveren munt (Dag van de Tips 2019 | ICC Gent)
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Inschrijven

Toegangsprijs:
Gratis (registreren noodzakelijk)

Lunch:
8 euro leden (vooraf bestellen!)

16 euro niet-leden (vooraf bestellen!)

Miko-koffie en -thee,  
eindreceptie aangeboden door Duvel (gratis)

Exclusief voor VFB-leden:
5 Belgische, 5 Europese en 5 Wereld tips

Keynote spreker Bart De Wever
Maak kans op zilvermuntstukken van The House Gold &Silver

Stephan DESPLANCKE
Bestuurder VFB

Jasper VEKEMAN
Hoofdrecacteur 

VFB Gids voor de Beste Belegger

Tim NIJSMANS
Bestuurder, support website & 

social media VFB

Sandra AZNAR
Head of IR Xior Student Housing

https://www.vfb.be/evenementen/happening-2023


Nog een paar praktische tips

We raden je aan te parkeren in de parking onder het Sint-Pieters-
plein. Die ligt op amper 350 meter van het ICC. Voor wie met de 
trein komt: het station ligt op 900 meter van het ICC.

E-tickets: Deze worden automatisch verstuurd, indien je nog 
geen E-ticket hebt mogen ontvangen kan je de tickets altijd down-
loaden via de website, nadat je bent aangemeld, ga je naar jouw 
profiel, scroll even door naar Facturen, hier klik je op het event, 
scroll terug naar beneden tot aan inschrijvingen, klik op ‘bekijk 
hier uw inschrijving,’ en hier kan je het e-ticket zelf downloaden.

Lage emissie zone: Hou er rekening mee dat de Gentse bin-
nenstad sinds 2020 een lage-emissiezone is. Het ICC zelf ligt niet 
in deze zone, maar je hotel en/of parking mogelijks wel. Ga dit 
zeker na! (https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-
emissiezone).

App met logo’s

Wie ingeschreven is, krijgt voor het congres een uitnodiging om 
de ‘Happening’ app te downloaden in de app store. Bij deelname 
aan het congres is deze app een echte must. Naast alle informatie 
over de verschillende programma’s, sprekers en aanwezige be-
drijven is netwerken nog nooit zo eenvoudig geweest. Met deze 
bron aan informatie kan u makkelijk vooraf.

Caro De Brouwer
Director Network Development Fastned

https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone
https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone
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www.the-house.be/nl/zilveren-munten-kopen/philharmoniker-tube-20-zilveren-munten

Exclusief voor leden: win 10 zilveren munten 
The House verloot 10 stuks van 1 oz Philharmoniker ter waarde van 300 euro op de VFB-Happening. 1 oz Philharmoniker is 
de meest populaire zilveren beleggingsmunt. De productie van de Philharmoniker gebeurt door de Oostenrijkse Munt. Op 
de voorzijde van de munt wordt het filharmonisch orkest weergegeven, het gewicht (1 oz of 31,10 gram) en de jaargang. Op 
de achterzijde staan enkele muziekinstrumenten afgebeeld. www.the-house.be/nl/zilveren-munten-kopen/philharmoniker-
tube-20-zilveren-munten

Jan Van Cutsem

http://www.the-house.be/nl/zilveren-munten-kopen/philharmoniker-tube-20-zilveren-munten
http://www.the-house.be/nl/zilveren-munten-kopen/philharmoniker-tube-20-zilveren-munten


VOORMIDDAG
08u30 09U10 OPENING, MIKO KOFFIE

09u10 09u15 
VERWELKOMING
Eric BOSMAN  
Voorzitter VFB

09u15 09u45 
MACRO-ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN
Koen DE LEUS  
Chief Economist BNP Paribas Fortis

09u45 10u15 
DE NIEUWE WERELD EN PRAKTISCHE 
IMPLICATIES VOOR BELEGGERS
Vincent JUVYNS 
Executive Director, Global Market Strategist at JP Morgan Asset Management

10u15 11u00 PAUZE EN BEZOEK AAN STANDEN

11u00 11u30 
TESSENDERLO/PICANOL
Kurt DEJONCKHEERE en Frederic DRYHOEL  
VP Finance en VP Group Communication

11u30 12u00 
MELEXIS
Karen VAN GRIENSVEN  
CFO

12u00 13u00 PAUZE EN BEZOEK AAN STANDEN

10Gids voor de



12u00 13u00 PAUZE EN BEZOEK AAN STANDEN

13u00 13u30 
BARCO
An STEEGEN en Willem FRANSOO 
CEO en Director IR

13u30 14u00 
FASTNED
Michiel LANGEZAAL en Caro DE BROUWER 
CEO en Director Network Development

14u00 14u30

EVS
Veerle DE WIT
CFO

14u30 14u35 
TREKKING WINNAAR ZILVERMUNTSTUK  
THE HOUSE GOLD & SILVER
14u35 15u15 PAUZE EN BEZOEK AAN STANDEN

NAMIDDAG

15u15 16u15 
5 BELGISCHE, 5 EUROPESE EN 5 WERELD TIPS
Philippe DELFOSSE 
Investment Strategist KBC AM

Bram VANHEVEL 
Financieel Analist, Leleux Associated Brokers

Rudy DE GROODT 
Senior Equity Specialist bij BNP Paribas Fortis Private Banking

Ken VANWEYENBERG 
Senior Client Portfolio Manager - Thematic Global Equity

Kris KIPPERS 
Head van de sell-side research Degroof Petercam

16u15 17u00

KEYNOTE SPREKER
Bart DE WEVER 
Voorzitter NVA en Burgemeester van Antwerpen

EXCLUSIEF VOOR VFB-LEDEN
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SPEAKERS’ CORNER I

Gids voor de 12

09u20 09u40 AGEAS
Hans DE CUYPER ceo

09u40 10u00 SIPEF
Johan NELIS cfo

10u00 10u20 BEKAERT
Dries VAN HAMME Investor Relations Manager

11u00 11u20 GIMV
Kristof VANDE CAPELLE cfo

11u20 11u40 QUEST FOR GROWTH
Yves VANEERDEWEGH Partner, Member Executive Committee

11u40 12u00 HYBRID SOFTWARE GROUP
 Mike ROTTENBORN ceo

13u00 13u20 SOLVAY
Geoffroy D'OULTREMONT Senior Investor Relations Manager

13u20 13U40 TINC
Filip AUDENAERT cfo 
Bruno LAFORCE clo

13u40 14U00 BEEBONDS
Francis MUYSHONDT Business Development Vlaanderen

14u00 14U20 MISSING-LINK
Benny MINTJENS Bestuurder 
Cédric DAEMS Bestuurder

14u20 14U50 EASYGROWTH
Guido VAN HERREWEGEN Bestuurder EasyGrowth vzw



SPEAKERS’ CORNER 2
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09u20 09u40 NEXTENSA
Michel VAN GEYTE ceo

09u40 10u00 XIOR STUDENT HOUSING
Sandra AZNAR Head of IR

10u00 10u20 SEQUANA MEDICAL
Kirsten VAN BOCKSTAELE cfo 
Lies VANNESTE Director Investor Relations

11u00 11u20 ONWARD MEDICAL
Dave MARVER ceo

11u20 11u40 MONTEA
Jo DE WOLF ceo

11u40 12u00 BIOCARTIS
Jean-Marc ROELANDT cfo

13u00 13u20 INTERVEST
Gunther GIELEN  ceo

13u20 13u40 HYLORIS PHARMACEUTICALS
Stijn VAN ROMPAY ceo

13u40 14u00 BIOTALYS
Toon MUSSCHOOT Head of IR & Communications

14u00 14u20 CARE PROPERTY INVEST
Peter VAN HEUKELOM ceo 
Filip VAN ZEEBROECK cfo



WORKSHOPS CONCEPT STORE
09u15 10u00 VLAAMSE FEDERATIE VAN BELEGGERS DE VFB-MODELPORTEFEUILLE, OVER VFB EN DE BELEGGINGEN
De aandelen en ETF’s die VFB heeft geselecteerd bespreken we in deze sessie met daarnaast ook een toelichting over VFB en 
waarom lid worden zo interessant is.
Stephan DESPLANCKE VFB bestuurder Tim NIJSMANS VFB bestuurder

10u20 10U50 VECTORVEST EUROPE HOE DE GROOTSTE BELEGGERSVIJAND, ZIJNDE EMOTIES, UITSCHAKELEN?
De grootste vijand van de belegger bent … uzelf. U ontdekt tijdens de workshop hoe VectorVest u een houvast biedt bij het 
beleggen. Verder bekijken we de huidige situatie op de markten en u maakt kennis met een aandeel dat al ettelijke jaren 
hoog scoort op onze ijzersterke fundamentele indicator: de Relative Safety (R.S.). VectorVest analyseert 18.500 aandelen en 
helpt u wereldwijd kwaliteitsaandelen te ontdekken. 
Tom VAN NOYEN consultant VectorVest Europa

11u00 11U30 MEXEM COPY TRADING BIJ MEXEM
Bij MEXEM is het mogelijk de transacties van Menco exact 1 op 1 te kopiëren op uw MEXEM-rekening, waardoor u exact 
hetzelfde rendement maakt als Menco!  Dit allemaal met 1 druk op uw telefoon. De rendementen met een rekening 
twv € 10.000 van de afgelopen jaren zijn indrukwekkend te noemen en graag vertelt MEXEM u hier meer over.
Menco SWEEP MEXEM

Gids voor de 14



11u40 12U10 LELEUX ASSOCIATED BROKERS 6 MEGATRENDS VOOR DE TOEKOMST
Leleux Associated Brokers geeft inzicht in zes van de megatrends die de beursvennootschap recentelijk integreerde in 
haar aanbod en hoe deze selectie tot stand kwam. Voor beleggers die vandaag al willen beleggen in de trends die de 
wereld van morgen vorm zullen geven.
Julien DECRAECKER Chief Investment Officer Leleux Associated Brokers

13u00 13U30 EXCELCO SOLVABELE GROEIERS EN BETROUWBARE DIVIDENDBETALERS
Ga jij voor solvabele groeibedrijven uit groeisectoren of kies je voor betrouwbare dividendaandelen? In deze workshop 
leer je hoe de Excelco-software je kan ondersteunen in jouw beleggingsstrategie met inzichten op basis van 
fundamentele analyse. Welke info vind je in Excelco? Hoe kan je vlot met je eigen beleggingsstrategie aan de slag gaan? 
Hoe volg je aandelen op binnen Excelco.
Jan HERMANS vennoot Excelco

13u40 14u25 JURY SPECIALISTEN PITCH JE AANDEEL VOOR EEN EXPERTENPANEL
Stel kort je aandeel voor aan een groep beursanalisten en experts! Preselecties worden online via Zoom gehouden en de 
finalisten mogen hier live hun idee voorstellen.
Panel met beursexperts: Joël Schols (Chess Capital), Bart Goemaere (BeursTips), Joren Van Aken (Degroof Petercam)

WORKSHOPS CONCEPT STORE

Gids voor de 15



15u15 15U40 JASPER VEKEMAN DE WORTEL OF DE STOK, DUURZAAM BELEGGEN MET OF ZONDER UITSLUITING
Wouter Van Besien, coördinator duurzaam en ethisch bankieren bij VDK, en Michael Ramaekers, senior 
relationshipmanager bij Triodos, gaan in gesprek. Wat is de beste techniek om duurzaam te beleggen? Beloon je 
bedrijven die meer duurzaam worden of beleg je beter enkel in bedrijven die nu al volledig duurzaam werken?
Panel met experten Moderator debat: Jasper VEKEMAN

15u50 16U15 TIM NIJSMANS DE BESTE WERELD-ETF VOOR DE VLAAMSE BELEGGER
Passief beleggen is zeer populair. ETF’s zijn als instrument om gespreid, goedkoop en eenvoudig te beleggen ideaal. Is 
er dan één wereldwijd gespreide belegging in aandelen die voor de Vlaamse beleggers de beste manier is om te 
investeren. Tim Nijsmans stelt drie ETF’s voor die kunnen voldoen aan deze vraag met hun pro en con’s.
Tim NIJSMANS oprichter Vermogensgids

WORKSHOPS CONCEPT STORE

16Gids voor de
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15% KORTING OP HEEL HET GAMMA
o.a. op koffie van Miko, Puro, Bruynooghe en meer!

GELDIG VAN 01/03/2023 t.e.m. 30/04/2023

KORTINGSCODE: VFB23



STANDENLIJST
ACKERMANS & VAN HAAREN
AGEAS SA/NV
ARGENX
BEEBONDS
BEKAERT
BIOCARTIS
BIOTALYS
CARE PROPERTY INVEST
DE BELEGGER
EVS
EXCELCO
GIMV
HOME INVEST BELGIUM
HYBRID SOFTWARE GROUP
HYLORIS PHARMACEUTICALS
INTERVEST
LELEUX ASSOCIATED BROKERS

LUMI
MEXEM
MIKO
MISSING-LINK
MONTEA
NEXTENSA
ONWARD
QUEST FOR GROWTH
SEQUANA MEDICAL NV
SIPEF
SOLVAY
THE HOUSE GOLD & SILVER
TINC
TRANSSTOCK BELEGGINGSSOFTWARE
VECTORVEST EUROPE
VLAAMSE FEDERATIE VAN BELEGGERS - VFB
XIOR STUDENT HOUSING
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NIEUW BOEKENAANBOD MET KORTING OP HAPPENING 
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Beleggen in turbulente tijden 
Do’s en dont’s

 

Het leven wordt steeds duurder. Zowel in het nieuws als in de 
supermarkt worden we er dagelijks mee geconfronteerd: to-
renhoge infl atie die onzekoopkracht doet dalen. Voor wie de 
koopkracht van zijn spaargeld wil beschermen, kan beleggen 
een oplossing zijn.

Maar hoe kun je veilig (beginnen) beleggen in turbulente tij-
den als deze? Waarin beleg je het best, en in welke verhouding? 
En wat is het ideale moment om een aandeel te (ver)kopen?

In dit boek leer je, aan de hand van enkele basisbegrippen 
zoals inflatie, rente en de tijdswaarde van het geld, hoe je in finan-
cieel onzekere tijden een beleggingsportefeuille kunt samenstel-
len en beheren. Je ontdekt welke valkuilen er zijn en krijgt talloze 
concrete tips om jouw portefeuille doorheen turbulente periodes 
te loodsen. Tot slot geven enkele bekende beleggers hun tips en 
strategieën mee.

Zo hoef je je voortaan niet meer zo snel zorgen te maken als 
het stormt op de financiële markten!

Prijs: 23 euro i.p.v. 24,99 euro 

Auteur: Jürgen Hanssens
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Leren van de Rijken II
    

Torenhoge benzineprijzen, een steeds duurdere winkelkar en 
energiekosten die een alsmaar grotere hap uit ons budget ne-
men… De economische tegenslagen lijken ons langs alle kanten 
te besluipen en onze financiële gemoedsrust is lager dan ooit. In 
tijden als deze kan een juist inzicht in je financiële omgeving je 
niet alleen geld, maar ook kopzorgen besparen.

Ex-private banker Jan Vanoverbeke begeleidde tal van ge-
goede families en hun vermogen. In dit vervolg op de bestseller

Leren van de rijken deelt hij zijn beste adviezen voor finan-
cieel onzekere tijden. Hoe stellen de rijken hun kapitaal veilig in 
crisistijd? En hoe kan jij dat doen?

Je leert op een verfrissende manier naar inflatie kijken, ont-
dekt waarom cash op je rekening niet noodzakelijk een verloren 
investering is en leert waarom schulden aangaan geen ramp 
hoeft te zijn. Maar bovenal krijg je praktische tips en tricks om je 
budget onder controle te houden. De handige budgetplanner zet 
je meteen op weg.

Prijs: 23 euro i.p.v. 24,99 euro

Auteur: Jan Vanoverbeke is jurist en vennoot in een bedrijf dat 
software rond vermogensplanning bouwt. Hij heeft dertig jaar er-
varing in het begeleiden van gegoede families en hun vermogen. 
Dat heeft hem bovenal geleerd om financiële gemoedsrust te be-
werkstelligen in een context van rechtszekerheid en continuïteit.
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Bio’s sprekers hoofdprogramma

Koen De Leus
 Chief Economist BNP Paribas Fortis (1.9.2016)

Koen De Leus (born in 1969 in Bonheiden) graduated in Commercial Sci-
ence from the Saint Aloysius Economics High School (EHSAL). He worked 
as an analyst for Uitgeversbedrijf Tijd, the publishing company behind De 
Tijd and L’Echo, from 1998 till 2006. During the last two years he served as 
Chief Economist.

From 2006 to July 2012, Koen served as a Market Strategist at Bolero, 
the online broker of KBC Securities, before moving over to take up the post 
of Senior Economist at the parent company KBC in August 2012. Since Sep-
tember 2016 he is Chief Economist at BNP Paribas Fortis. He is also a guest 
lecturer in Behavioral Finance on the Investment Management programme 
at EHSAL Management School.

On a regular basis, Koen is invited on radio or television programs on 
channels such as VRT and Kanaal Z to discuss economic affairs Further-
more, his name is often mentioned in the financial and specialised press.

Koen published his first book in 2006 entitled ‘Naar Grijsland’ an in-
depth analysis of the social and economic consequences of an ageing po-
pulation. This book was one of the three œuvres nominated for the ABN 
Amro price for best non-fiction book of the year.

In 2012 he published Gouden Beursleuzen, a book that dives mostly 
into the behavior of stock investors. In June 2017, Koen published his 3rd 
book about the digital revolution and its economic and social impact on 
our society: “The Winners’ Economy: Challenges and opportunities of the 
digital economy.”
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Karen Van Griensven
CFO Melexis

1988 – 1993: Agricultural Sciences at University of Ghent
1993 – 1994: MBA at Solvay Brussels School
1994 – 1998: Chief Financial Officer at Elex n.v.
1998 – today: Chief Financial Officer at Melexis n.v.
Website www.melexis.com

Vincent Juvyns
Executive Director, Global Market Strategist  

at JP Morgan Asset Management

Vincent Juvyns, Executive Director, is global market strategist in Europa. Hij 
is verantwoordelijk voor het verschaffen van marktgerelateerde en econo-
mische analyses aan klanten in de Benelux, Frankrijk en Genève via ons 
Market Insights-programma.

Voordat hij bij J.P. Morgan Asset Management in 2013 in dienst trad, 
was Vincent Juvyns onderzoeksanalist bij de multi-asset-groep van ING 
Investment Management, waar hij fundamenteel onderzoek verrichtte en 
verantwoordelijk was voor het communiceren van de groepsstrategie naar 
klanten en de pers.

Vervolgens fungeerde hij als productspecialist en later als portefeuille-
beheerder binnen de vastrentende afdeling van ING. Vincent Juvyns heeft 
de mastertitel Business & Financial Sciences behaald aan het Institut Catho-
lique des Hautes Etudes Commerciales (ICHEC) te Brussel.
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Willem Fransoo
Director IR Barco

Willem Fransoo (° 1979) is Director Investor Relations at Barco. He holds a 
master’s degree in Bioscience Engineering from Ghent University and a 
Master Degree in General Management from the Vlerick Business School.

He started his career as business analyst in a Belgian family office. In 
2008 he joined Thomas Cook, where he held several roles in strategy and 
transformation, first at Thomas Cook Belgium and later in the Thomas Cook 
Group.

In March 2020, he joined Barco as Global Program Manager Com-
mercial Excellence. In this role, he led the CRM 2.0 digital transformation 
program.

Mr. Fransoo was appointed Director Investor Relations at Barco on Sep-
tember 1st, 2022.

An Steegen
Co-CEO Barco

An Steegen (° 1971) is member of 
the Board of Directors of Barco 
NV since April 2017. Dr. Steegen 
holds a Ph.D. in Material Science 
and Electrical Engineering from 
the Catholic University of Leuven, 
KUL, in collaboration with the In-
teruniversity Microelectronics 
Center, imec, in Belgium.

She joined IBM Semiconduc-
tor R&D in Fishkill, New York, in 

2000. As R&D director and executive of IBM’s International Semiconductor 
Alliance, she was responsible for IBM’s advanced logic semiconductor de-
velopment. In 2011, she rejoined imec in Belgium. As Executive Vice Presi-
dent, she was in charge of imec’s Semiconductor Technology & Systems 
division. Dr. Steegen is a recognized leader in semiconductor R&D and an 
acclaimed and inspiring thought leader in innovation in the IoT and digita-
lization era.

In 2018, Dr. An Steegen joined Umicore as Chief Technology Officer, 
responsible for the company’s overall innovation strategy. In this role, An 
was in charge of Umicore’s R&D in the areas of clean mobility materials, 
recycling and sustainability and responsible for Umicore’s new business 
incubation in adjacent and new opportunity markets. She also served as 
Executive Vice President of the Electro-Optical Materials and Metal Deposi-
tion Solutions business units.

Since 2022, Dr. An Steegen is part of the Supervisory board of ASML, as 
well as of the Technology Committee.

Dr. An Steegen has been nominated to co-CEO as of October 1, 2021.
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Caro De Brouwer
Director Network Development Fastned

Caro (° 1991) is Director 
Network Development at 
Fastned, and in charge of 
the roll-out of the network of 
fast-charging stations across 
Europe.

Caro joined the fast-
growing Dutch company - fa-
mous for its stations with the 
iconic canopies - four years 
ago. She was responsible 
for Fastned’s successful en-
try into the Belgian market. 
Since then, Caro has contributed to the company’s growth strategy and 
market positioning.

Caro plays a crucial role in some of Fastned’s leading projects, such as 
shop development, inner-city charging hubs and new country expansion. 
Caro studied energy engineering at KU Leuven and Imperial College.

She has nine years of experience in strategy, business development 
and innovation management and worked previously for Roland Berger and 
Ørsted Wind Power in Brussels, Copenhagen and The Hague.

Michiel Langezaal
CEO Fastned

Michiel (° 1972) is CEO and founder of the European fast charging company 
Fastned.

He graduated from the Technical University of Delft as a mechanical en-
gineer. After working as a consultant at AT Kearney and as a new business 
developer at Epyon/ABB, Michiel started Fastned in 2012, together with co-
founder Bart Lubbers. Their mission was to give freedom to electric drivers 
and accelerate the transition to sustainable mobility.

Under Michiel’s leadership, Fastned has since become a European lea-
der in fast charging, operating a network of fast charging stations across six 
European countries.

Fastned is listed on the Amsterdam Stock Exchange.
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Veerle De Wit
CFO EVS

Mrs. Veerle De Wit (representing a srl) is the CFO of EVS since 2021.
She previously served as CFO for the technology services company 

NTT Belgium (€ 320 million revenue business) and has held various finance 
and management positions at IBM where she started her career in 1998 and 
served as CFO from 2012 to 2016.

She holds a Master’s degree in Finance from Lessius Hogeschool Ant-
werpen.

Philippe Delfosse
Investment Strategist KBC AM

Philippe Delfosse is van opleiding master in de economische wetenschap-
pen aan de KU Leuven.

Philippe kwam in dienst bij KBC Private Banking in 2006 als adviseur 
aandelenhandel in het kantoor in Brugge. Hij werkte voordien bij diverse 
financiële instellingen in het binnen- en buitenland.

In januari 2016 werd Phi-
lippe de aandelenstrateeg voor 
KBC Private Banking in Leuven.

In september 2021 maakte 
hij de overstap naar KBC Asset 
Management als aandelenstra-
teeg binnen het strategieteam.

Philippe was coördinator 
voor VFB van 1991 tot 2000 en 
richtte in die periode het VFB 
Trefpunt Gent op.

Sedert 1986 is Philippe in de ban van de aandelenmarkten en bouwde 
op die manier heel wat expertise op.

Sinds kort is Philippe Delfosse ook medeverantwoordelijk voor het VFB 
Trefpunt Brussel.
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Bram Vanhevel
Financieel Analist, Leleux Associated Brokers

Als master in de politieke 
wetenschappen (Univer-
siteit Gent), houder van 
de FSMA-erkenning voor 
het advanced programma 
in portfolio management 
en kandidaat voor de pro-
gramma’s ‘Chartered Finan-
cial Analyst’ (Level II) en ‘Fi-
nancial Risk Management’, 
werkte Bram Vanhevel ge-
durende vele jaren als inter-
national fund accountant bij 
een grote beursbank.

Door zijn passie voor fi-
nanciële markten trad Bram Vanhevel in juni 2021 toe tot Leleux Associated 
Brokers, als financieel analist.

Rudy De Groodt
Senior Equity Specialist BNP Paribas Fortis Private Banking

Beleggen is een WERKWOORD en een PASSIE! Elke dag.
Rudy De Groodt is een mix tussen de academische en de professionele 

wereld van aandelen met meer dan 30 jaar ervaring in diverse investment 
functies (analyse, strategie, portefeuilleconstructie, fondsbeheer, etc.).

Momenteel werkt Rudy als senior aandelenspecialist bij BNP Paribas 
Fortis Private Banking / Wealth Management.

Rudy is lid van de Raad van Bestuur van ABAF-BVFA en docent Private 
Banking Academy.
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Ken Vanweyenberg
Senior Client Portfolio 
Manager - Thematic 

Global Equity Candriam

Ken is Senior Client Portfolio 
Manager – Thematic Global 
Equity bij Candriam sinds 
2021. Daarvoor was hij Head 
of Client Portfolio Manage-
ment  – Private Clients & 
Asset Allocation sinds 2017, 
nadat hij zijn carrière bij Can-
driam in 2010 startte.

Daarvoor was hij aan de 
slag als financieel redacteur 
bij Cash/Moneytalk/Inside 
Beleggen en als beursgast 
op Kanaal Z.

Kris Kippers
Head van de sell-side research Degroof Petercam

Kris Kippers heb je ongetwijfeld 
al opgemerkt op Kanaal Z, waar 
hij regelmatig te gast is om com-
mentaar te geven bij het beur-
snieuws.

Hij startte zijn carrière als 
sell side equity analist bij Peter-
cam en stapte in 2014 over naar 
KBC Securities (Institutional Equi-
ty Sales). Zijn ervaring als analist 
Food/Beverages bracht hem 
waarschijnlijk naar de ‘andere 
kant’. In 2016 ging hij namelijk 
aan de slag als Investor Relations 
Manager bij Greenyard. Na een 
tussenstop bij Kepler Cheuvreux 
als Equity Research Analyst is hij 
teruggekeerd naar zijn oude stal 

en is hij momenteel Co-Head Equity Research bij Degroof Petercam.
Hij behaalde een Master in Economie aan de Hogeschool-Universiteit 

Brussel (nu KU Leuven) en een MBA aan de Vlerick Management School.
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Bart De Wever is een ‘fan’ van Julius Caesar en weet zowat alles wat 
met het Oude Rome te maken heeft. Zijn Latijnse uitspraken zijn legenda-
risch, zoals ‘Nil Volentibus Arduum’ (Voor zij die willen is niets onmogelijk, 
N-VA).

Bart De Wever
Voorzitter NVA en Burgemeester van Antwerpen

Bart De Wever is algemeen partijvoorzitter sinds 2004. Sinds 1 januari 2013 
is Bart ook burgemeester van Antwerpen.

Hij werd in 1970 geboren in Mortsel, in een politiek geëngageerde 
familie. Vandaag woont hij in Deurne, samen met zijn vrouw en hun vier 
kinderen.

Bart studeerde geschiedenis aan de Ufsia en de KU Leuven. Tijdens 
zijn studententijd was hij lid van het Liberaal Vlaams Studenten Verbond en 
van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond. Hij was ook hoofdredac-
teur van ‘Tegenstroom’ en ‘Ons Leven.’

Als assistent aan de KU Leuven publiceerde hij verscheidene bijdra-
gen, o.m. in de ‘Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging’ en in 
“Wetenschappelijke Tijdingen”. Ook aan het boek ‘Vlaamse vaandels, rode 
petten. Honderd jaar Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond’ werkte hij 
mee. Verder schreef hij columns voor verschillende kranten. Deze columns 
en essays werden gebundeld in de boeken ‘Het kostbare weefsel. Vijf jaar 
maatschappijkritiek’ en ‘Werkbare waarden.’ ‘Vrijheid en oprechtheid,’ 
schreef hij samen met de Britse psychiater Theodore Dalrymple.

Bart De Wever onderbrak zijn academische loopbaan om voltijds met 
politiek bezig te kunnen zijn. Hij werd in 1996 districtsraadslid voor de 
Volksunie in Berchem. Na het uiteenspatten van de VU lag hij mee aan de 
basis van de N-VA.

In 2004 veroverde hij een zitje in het Vlaams parlement. Drie jaar later 
werd hij Kamerlid, maar in 2009 verhuisde hij opnieuw naar de Vlaamse 
volksvertegenwoordiging. Tussen 2010 en 2012 was hij ook gemeen-
schapssenator.

Bart De Wever wil van de N-VA de volkspartij van Vlaanderen maken die 
het opneemt voor de belangen van 6,5 miljoen Vlamingen. Daarvoor is een 
grondige omslag nodig, zowel sociaal-economisch als staatkundig, door de 
invoering van een confederale structuur. Samenhorigheid en verantwoor-
delijkheid zijn daarbij de sleutelwoorden.
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Familie van Rysselberghedreef 2, 9000 Gent



Word nu lid
Een lidmaatschap kost 60 euro per jaar. 

Als je ineens voor 2 of 3 jaar lid wordt 
dan betaal je respectievelijk 114 en 168 

euro (6 euro korting per extra jaar).

Clubs die aansluiten kunnen hun 
leden inschrijven aan 35 euro per jaar 

voor een digitaal lidmaatschap.
Studenten jonger dan 25 jaar 

betalen hiervoor 20 euro per jaar.

Voor maar 30 euro per jaar extra  
ontvang je het magazine ook  

op papier. Een echte aanrader.
Wie in het buitenland woont 

betaalt hiervoor 60 euro.

Ledenvoordeel
Lees +artikels & het magazine

Ontmoet ceo's en volg bedrijven
Online lezingen en lessen

Gratis Excelco analyse software
vfb is bereikbaar:
Blarenberglaan 4, bus 102 B
2800   Mechelen
Tel. 015 21 51 60
info@vfb.be | www.vfb.be

mailto:info@vfb.be
http://www.vfb.be
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VFB-Sponsors



• ARGENX
• ASCENCIO
• ATENOR
• AVANTIUM
• BANIMMO
• BIOCARTIS
• BIOTALYS
• DIERICKX LEYS PRIVATE BANK
• EUROCOMMERCIAL PROPERTIES
• EVS BROADCAST EQUIPMENT
• GREENYARD
• HYBRID SOFTWARE GROUP
• HYLORIS PHARMACEUTICALS
• IMMOBEL
• INCLUSIO
• INTERVEST
• KBC ANCORA
• KBC GROEP

VFB-BEDRIJFSLEDEN
• LOTUS BAKERIES
• MEDIRECT BANK
• MIKO
• MONTEA
• NYXOAH
• ONWARD MEDICAL
• QRF
• QUEST FOR GROWTH
• RECTICEL
• SEQUANA MEDICAL
• SIPEF
• TINC
• UMICORE
• UNIFIEDPOST GROUP
• VASTNED BELGIUM
• WDP
• WERELDHAVE BELGIUM
• XIOR STUDENT HOUSING
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