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WORD LID VAN VFB !

• Tien maal per jaar het magazine Gids voor de 
Beste Belegger met interviews en beleggersinfor-
matie samengesteld door gerenommeerde eco-
nomen en �nanciële analisten.

• De website (www.v�.be) met analistenrapporten 
en aandelenstudies.

• Gratis toegang tot de beleggingssoftware van 
Excelco.

• Wekelijkse E-�ash met informatie over de activi-
teiten en diensten van VFB.

• Persberichten van bedrijven die u interesseren.

• Twee beleggingscongressen: de Happening en de 
Dag van de Tips.

• Technische analysedag, Fundamentele analy-
sedag en het event Financiële planning.

• Regionale Trefpunten, waar u informatie kan 
delen met andere beleggers.

• Bedrijfsbezoeken.

Vlaamse Federatie van Beleggers vzw
Blarenberglaan 4, bus 102 B, 2800 Mechelen

* Actie enkel geldig in België voor nieuwe leden tot 31/07/2018

FINANCIEEL-ECONOMISCH WEEKBLAD 44STE JAARGANG ·  NR.20 ·  €6,40 ·  17 MEI 2018

CFO OF THE YEAR BIRGIT CONIX
TUSSEN TELENET EN TUI

DOSSIER BELASTINGEN
+5 TIPS VOOR 

AANGIFTE 2018

T IPS ,  VALKUILEN  
EN  VU ISTREGELS

INVESTEREN
IN VASTGOED

INFO@VFB.BE
015 21 51 60

1 JAAR LID VFB
8 WEKEN GRATIS TRENDS*

+

VOOR DE AANTREKKELIJKE PRIJS
VAN 60 EURO!

VLAAMSE FEDERATIE VAN BELEGGERS

Aandelen brengen op lange termijn meer op. 
Zo kan u een extra spaarpotje aanle�en voor 
later. Nochtans zijn maar weinig Belgen met 
hun spaarcenten bezig. De belangrijkste reden 
waarom ze niet bele�en, is een gebrek aan 
�nanciële kennis. En daar tracht VFB iets aan 
te doen door kennis te delen en haar leden op 
te leiden tot goede bele�ers. 

Start met aandelen

Ook voor de beginnende belegger!
Je wilt ook starten met beleggen in aandelen?
Dan ben je bij VFB aan het juiste adres! 

Wat is het verschil tussen cash geld, obligaties en 
aandelen? En waarom moet je voor aandelen kiezen? 
Hoe begin je eraan en waar vind je interessante 
informatie over aandelen? Aan welke basisregels 
moet je je houden?

Een antwoord op al deze vragen vind je op 
de nieuwe VFB-webpagina Start met aandelen.
Met voorbeeldportefeuille! 

WWW.VFB.BE

http://www.v�.be
https://www.vfb.be/vfb/start-met-aandelen
https://www.vfb.be/vfb/voorbeeldportefeuille
mailto:info@vfb.be

