WORD LID VAN VFB !

VLAAMSE FEDERATIE VAN BELEGGERS
Aandelen brengen op lange termijn het
meeste op. Zo kan u een zeer mooi extra
spaarpotje aanleggen voor later. Nochtans
zijn maar erg weinig Belgen met hun
spaarcenten bezig. De belangrijkste reden
waarom ze niet beleggen, is een gebrek
aan financiële kennis. En daar tracht VFB
iets aan te doen door kennis te delen en
haar leden op de leiden tot goede beleggers.
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WWW.VFB.BE

HOE DOET VFB DAT?
• Maandelijks (10 keer per jaar) publiceert VFB het
magazine ‘Beste Belegger’ met meer dan 80
pagina’s beleggersinformatie. Samengesteld door
de meest gerenommeerde economen en financiële analisten.

+

• Via het afgesloten gedeelte van de website
(www.vfb.be) stelt VFB analistenrapporten en
aandelenstudies ter beschikking.

8 WEKEN GRATIS KNACK

• VFB zorgt ervoor dat u gratis toegang krijgt tot de
beleggingssoftware van Excelco.
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Knack sprak met NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg: ‘Er kan
geen sprake zijn van een Europees leger’ Op de fiets? U riskeert uw leven
Onder conservatieven: Theodore Dalrymple en Joachim Pohlmann (N-VA)

•

•

Yves Leterme (CD&V): ‘Mijn partij heeft de ambitie opgegeven
een leidende volkspartij te zijn’ / Waarom Trumps kritiek
op Merkel steek houdt / Een jaar na het mislukte EK: het was niet
allemaal de schuld van Wilmots

‘Pure wiskunde
is de bron
van alles.
Als Vlaanderen die
laat opdrogen
komt straks onze
innovatie in
het gedrang.’

TRUMP
ONDER
VUUR

WISKUNDE
IN CRISIS

‘Een afzettingsprocedure
zou een ramp
zijn voor de wereld’

• Wekelijks droppen we de E-flash in uw mailbox,
met informatie over de activiteiten en diensten
van VFB.

JOSEPH KABILA ‘Ik ben geen tweede Mobutu’ / VOEDINGSHYPES
‘Veganisme is een ramp voor baby’s en peuters’ / WAAROM
DE LOGE POPULAIRDER WORDT / RUGPIJN? Het is uw eigen schuld

• Wij sturen u de persberichten van de bedrijven
die u interesseren.

Hoelang
nog,
Elio?

• VFB organiseert de twee belangrijkste beleggingscongressen van het jaar namelijk de Happening
en de Dag van de Tips.

De PS na Publifin en Samusocial

Prof. Ann Dooms (VUB) legt uit waarom wiskunde veel belangrijker is dan u denkt

© www.marc-sleen.be

• Wij nodigen u ook uit op de Technische analysedag en de Fundamentele analysedag.

EN DAT ALLES
VOOR DE BIJZONDER
AANTREKKELIJKE PRIJS
VAN 60 EURO!
Vlaamse Federatie van Beleggers vzw
Blarenberglaan 4, bus 102 B, 2800 Mechelen

• Wij nodigen u ook regelmatig uit om samen met
ons een beursgenoteerd bedrijf te bezoeken.

Aanbod geldig tot 15/09/2017

INFO@VFB.BE | 015 21 51 64

• VFB is regionaal actief. Zo kan u naar de regionale
Trefpunten, waar u informatie kan delen met
andere beleggers.

Als nieuw lid krijgt u bovendien
gratis en volledig vrijblijvend
het magazine Knack
(winkelwaarde: 45,60 euro)

OM LID TE WORDEN, KLIK HIER

