Maandag 4 februari vond de eerste bijeenkomst van 2019 plaats van de ICTKring Delft. De presentatie werd gegeven door Bram Voermans met als
onderwerp "wat banken je niet vertellen".

Over Bram Voermans
In het jaar 1987 is Bram geïnteresseerd geraakt in de financiële wereld. De beurscrash
maakte als tiener veel indruk. Sindsdien wil hij alles weten van de achterliggende
mechanismen. Hij heeft een universitaire studie accountancy afgerond en was altijd in de
financiële sector werkzaam. Hij leest alles op het gebied van geldzaken, economie,
opties, aandelen en beurzen. De laatste jaren richt hij zich volledig op het doorgronden
van de mogelijkheden op de beurs. Strategieën volgen van anderen, evalueren en zelf
bedenken. Wat werkt en wat niet? Hoe kun je op een veilige manier toch een goed
rendement behalen? Er zijn heel wat uren in gaan zitten; kennis vergaren en het
daadwerkelijk testen en uitproberen. Met als eindresultaat een eigen systeem waarmee
je elke week een stabiel rendement kunt maken. Sinds kort wordt de informatie uit dit
systeem aangeboden middels een abonnement. Dat abonnement kunt je afsluiten op
www.ElkeWeekGeld.nl.

Presentatie over wat banken je niet vertellen
Door zijn interesse is Bram er achter gekomen dat er heel veel mythes rond geldzaken
de ronde doen. Er zijn veel zaken die banken en andere financiële partijen je nooit direct
vertellen. Het is vaak een complexe materie met ondoorgrondelijke structuren. Tijdens
zijn jarenlange zoektocht en soms diep graven in deze financiële wereld heeft hij allerlei
zaken gezien die niet werken. Vaak worden er dooddoeners gebruikt die, als je er meer
van af weet, eigenlijk helemaal niet kloppen! Wat ook een aanleiding was om deze
zaken verder uit te zoeken, is dat banken en andere financiële partijen vaak andere
dingen zeggen dan dat ze zelf doen. En dan wordt het interessant, want waarom is dat
eigenlijk?

There are 2 types of information: information for the masses and information
for the classes
Tijdens de presentatie werd er een poging gedaan om informatie te geven voor de
classes. Niet alles was van een absolute waarheid, maar gaf zeker reden tot nadenken.
Naast wat beleggen nu eigenlijk is en waarin je allemaal kunt beleggen, blijkt dat hoe je
belegt ook erg van belang kan zijn. Als je namelijk je vermogen laat beleggen, dan blijkt
bijvoorbeeld dat duurbetaalde professionals in dezelfde valkuilen trappen als
particulieren. Ook blijken professionals de index vaak niet te verslaan. Banken en
vermogensbeheerders zijn blij met je want je bent hun bron van inkomen!

Zelf beleggen dan? Ook dat blijkt niet altijd een goed idee. Uit diverse onderzoeken (o.a.
DNB) blijkt dat circa 90% van de particuliere beleggers structureel geld verliest op de
beurs. Daarnaast is het volgen van beleggingstips vaak een wassen neus. Je krijgt wel
een tip om iets te kopen, maar niet wanneer je het dan weer moet verkopen. Bram geeft
ook een tip: beurzen blijven bewegen….

Aandelen kopen en lang vasthouden? Uit diverse periodes in het verleden bleek dat je
soms wel 27 jaar moet wachten voordat je weer op hetzelfde niveau uitkomt waarvoor je
de aandelen gekocht hebt.

Het beste kun je erg kritisch zijn voordat je iets met je vermogen wilt doen. Kijk wat en
door wie er aan je verdient wordt. Probeer vast te stellen of de adviseurs het ook met
hun eigen geld doen. Daarnaast is het belangrijk om naar het risico te kijken en daar
goed begrip van te hebben. Het belangrijkste en meest moeilijk is: koop wanneer
iedereen bang is en verkoop wanneer anderen hebzuchtig zijn.

De laatste tip van Bram was om je in te schrijven voor zijn BeursBrief. In deze
maandelijkse nieuwsbrief wordt je op de hoogte gehouden van ontwikkelingen in de
financiële wereld en krijg je informatie hoe je met je vermogen om kunt gaan.

