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Forum Beleggingen: einde van een tijdperk. 

 

Beste vrienden,  

Sinds half maart werd alles overhoop gehaald door het Coronavirus. Alle activiteiten van de 

Seniorenclub KBC Brussel dienden afgelast en dus ook onze bijeenkomsten ‘Forum beleggingen’. Op 

22 juni zou het laatste Forum van dit seizoen plaatsvinden, maar helaas.  

Daar tot op heden evenwel geen kandidaten gevonden zijn voor onze opvolging, wordt het 

voortbestaan van onze hobbyclub zelfs in vraag gesteld. Laten wij evenwel niet fatalistisch zijn. 

Uiteindelijk is dit een van de meest succesvolle hobbyclubs, waar we bovendien onderwerpen 

behandelen die gelinkt zijn aan bankzaken .... en komen onze leden niet uit het bankwezen?  

Ter herinnering: tot 2008 werd het forum geleid door André Vandemaele. De eerste vergadering van 

Forum Beleggingen die ik, Karel, bijwoonde, was op 28 april 2008. Er waren slechts 11 leden 

aanwezig en 7 verontschuldigden. In die tijd was het vooral een uitwisseling van ideeën tussen de 

leden.  

Kort daarop, in september 2008 nam André om gezondheidsredenen ontslag. In afwachting van de 

aanstelling van een nieuwe verantwoordelijke was Bert Dirickx bereid om die taak tijdelijk over te 

nemen en Karel om de verslagen op te stellen. Met Bert kwamen we terecht in het computertijdperk. 

De vergaderingen werden veel professioneler met o.m. Power Point Presentaties en video’s.  

Wanneer Julien vanaf januari 2009 de taak van verantwoordelijke van de Hobbyclub op zich nam, 

was het voortbestaan van de kerngroep verzekerd. Toen schommelde het aantal deelnemers tussen de 

20 à 25 maar dit is intussen uitgegroeid tot meer dan 100 leden. In januari 2020 waren er 80 leden 

aanwezig en 17 verontschuldigden. Door het groeiend aantal aanwezigen diende de Constant 

Permekezaal vervangen door de ruimere James Ensorzaal.  

Het groeiend succes van het forum is het voortdurend volgen van de actualiteit. Julien bouwde een 

netwerk op van specialisten, vooral uit KBC Asset Management, KBC Private Banking, KBC 

Securities, Bolero en Investor Relations. Vele onderwerpen kwamen aan bod en soms ook 

controversiële thema’s zoals Privileged Portfolio Protectedfondsen. Ook specialisten van buiten de 

bank werden uitgenodigd. Het werd een Forum waar door uitwisseling van ideeën een beter inzicht 

werd verkregen in de beurs en de talrijke financiële instrumenten.  

In september 2019 besloten we, na meer dan 12 jaar forumactiviteiten, om in juni 2020 terug te 

treden, en zo anderen de kans te geven dit werk verder te zetten. Wij zouden het zeer spijtig vinden 

dat dit succesverhaal hier zou ophouden. Mocht er zich op de valreep toch iemand geroepen voelen 

om ons op te volgen, aarzel dan niet om de voorzitter van Senioren KBC Brussel te contacteren.  

Hou het verder veilig en gezond en wij hopen in de toekomst jullie toch te kunnen vervoegen op het 

“New Forum beleggingen”.  

Karel & Julien 

 

 

 

Julien en Karel van harte dank voor jullie inzet gedurende vele jaren!!! 

 


