
Vlaamse Federatie van Beleggers vzw

Blarenberglaan 4, bus 102 B, 2800 Mechelen

* Enkel voor nieuwe leden, in België, zolang de voorraad strekt.

Ideaal voor uw belangrijkste (beleggings)nota’s.

Praktisch A5 notitieboekje met 80 vellen geruit papier.

Harde kunstlederen kaft met zilveren opdruk VFB-logo.

Met zijden leeslint en elastisch sluitlint.

Formaat: A5 | 14,5 × 21 cm

VLAAMSE FEDERATIE VAN BELEGGERS

• 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 Vnan-

ciële analisten.

• Via het afgesloten gedeelte van de website 

(www.vW.be) stelt VFB analistenrapporten en 

aandelenstudies ter beschikking  aan VFB-leden.

• VFB zorgt ervoor dat u gratis toegang krijgt tot de 

beleggingssoftware van Excelco.

• Wekelijks droppen we de E-Zash in uw mailbox, 

met informatie over de activiteiten en diensten 

van VFB.

• Wij sturen u de persberichten van de bedrijven 

die u interesseren.

• VFB organiseert de twee belangrijkste beleggings-

congressen van het jaar namelijk de Happening 

en de Dag van de Tips.

• Wij nodigen u ook uit op de Technische analyse-

dag en de Fundamentele analysedag.

• VFB is regionaal actief. Zo kan u naar de regionale 

Trefpunten, waar u informatie kan delen met 

andere beleggers.

• Wij nodigen u ook regelmatig uit om samen met 

ons een beursgenoteerd bedrijf te bezoeken.

HOE DOET VFB DAT? 

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 belang-

rijkste reden waarom ze niet beleggen, is 

een gebrek aan Enanciële kennis. En 

daar tracht VFB iets aan te doen door 

kennis te delen en haar leden op te 

leiden tot goede beleggers. 
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BELEGGINGSSOFTWAREGINGSSOFT

INFO@VFB.BE | 015 21 51 64

+
NOTITIEBOEKJE GRATIS

EN DAT ALLES

TEGEN DE

AANTREKKELIJKE PRIJS

VAN 60 EURO

VOOR EEN HEEL JAAR ! 
*

WORD LID VAN VFB !

Als nieuw lid krijgt u bovendien 

gratis een notitieboekje.

Of: Schrijf 60 euro over 

op rekeningnr. BE 76 4037 0652 1195

van VFB met vermelding:

EINDEJAARSAANBOD

WWW.VFB.BE

VIA: WWW.VFB.BE


