
Beste lezer, 
 
DANK voor jouw interesse in mijn activiteiten en (boek)projecten in 2016!  2016 was voor mij een mooi 
jaar, zakelijk en privé! Ik hoop voor jou ook! Ik wens je nu alvast hele fijne oudejaarsfeesten. En heel veel succes 
en geluk en in alle opzichten maar vooral in goede gezondheid, een voorspoedig 2017! En misschien is dit 
moment net als voor mij ook voor jou wel het beste moment om eens terug te zien en vooruit te kijken en te 
starten met het werken aan jouw planning, jouw wensen en jouw doelstellingen, privé en binnen jouw 
onderneming! Als ik je hierbij kan helpen, laat het me zeker weten! In de volgende weken staan er volop 
events gepland waarbij ik betrokken ben. Ik nodig je graag uit om ook aanwezig te zijn en elkaar zo terug te 
ontmoeten om even bij te praten, ook over mijn nieuwe boekprojecten aan het einde van deze mail! 

 VBA bijeenkomst op 19 januari in Amsterdam (NL) over Risicohouding en -profielen, 

http://www.vbabeleggingsprofessionals.nl/platform/bijeenkomsten/1407/hoe-bepaalt-u-de-risicohouding-
van-uw-klant.html Een aanrader want heel actueel onderwerp en inmiddels al meer dan 75 
aanmeldingen! Georganiseerd door Commissie Behavioral Economics en Private Banking Commissie 
van VBA. Met medewerking van o.a. Marc De Ceuster en Arjen Schepen en ook de AFM is aanwezig als 
spreker en in de paneldiscussie. Let op: Ik ben hier zelf helaas niet aanwezig omdat ik dan bij 
InsideETF's in Miami (USA) ben.  

 Het PFP Forum op 25 januari in Hilversum (NL) kun je op mijn uitnodiging GRATIS bezoeken: 
Registreer je met code FYZ3CA op www.pfpforum.nl Een van de internationale keynote speakers is 
Chris Budd (UK), financial planner en auteur van The Financial Wellbeing Book. Heb jij interesse in een 

door Chris gesigneerd exemplaar met korting van dit boek (de originele Engelse versie)? Laat het me 
dan even per mail weten en dan neem ik een exemplaar voor je mee zodat je nu al kunt beslissen of jij 
later voor jouw klanten de NL versie wilt bestellen! Op dit moment wordt namelijk hard gewerkt aan de 
finalisering en de druk van de NL versie: Het FinancialWellbeing Boek, de eerste titel uit deze Big 
Ideas, Small Books Lab Concise Advice moleskine series.  

 Trends & Morningstar Investment Summit op 15 februari in Brussel (B). Wil je op mijn uitnodiging 

gratis aanwezig zijn? Registreer en <klik hier> en kies uit meer dan 40 parallel sessies en keynote 
speakings over Gamechangers in de Fonds- en ETF beleggingswereld. Er vindt ook een masterclass 
voor alumni van  Antwerp Management School plaats. Het event start om 9.30uur en eindigt om 18.30 
uur met networking receptie die duurt tot 20 uur. 

Noteer je ook alvast in je agenda en stuur me een berichtje als je interesse hebt om aanwezig te zijn op: 
11-12 februari Emigratiebeurs in Houten, 10-11-12 maart SecondHome in Utrecht en 25 maart VFB Happening in 
Antwerpen. In een volgende nieuwsbrief kom ik hier bij je op terug! 
 
Virtual reality: Wil je me digitaal ontmoeten? Dat kan ook! 

Op vraag van FFP verzorg ik op 11 april om 20 uur een webinar met als onderwerp "Diverse modellen op gebied 
van financiële planning met inzichten vanuit het buitenland". Meer informatie over inloggen volgt snel via 
FFP.  Leuk in dit kader ook is linkje naar WoltersKluwer in België over Financieel Advies de volgende stap!  
 
Regelmatig verzorgt Financial Planning Assocation FPA in de USA ook interessante webinars. Ik ben voor 
FPA USA een Host in de International Cross Border Knowledge Circle. De eerstvolgende sessie vindt plaats op 
18 januari a.s. Je kunt gratis access krijgen door op 18 januari in te loggen via https://fpa.adobeconnect.com/intl/. 
De details en inhoud van de januari call volgen snel.  
 
Wil je de Beleggersfair Talkshow met o.a. Michiel van Vugt en mijzelf herbekijken? Dat kan via: Talkshow 
Beleggersfair op YouTube 
 
Tot slot, stuur me een mailtje als je interesse hebt in een eigen cover met logo en eigen tekst op achterflap en 
een mooie korting bij grotere afnamen als je voor jouw klanten en relaties exemplaren wilt bestellen van:    

 Odds on van Matt Hall, NL versie (in november verschenen) 

 Loaded van Sarah Newcomb, in januari te verschijnen als Waarde(n)vol in (NL) en (B) i.s.m. co 

auteur Ben Granjé. Voor meer info over dit boek, een podcast met Ben, interview in De Standaard, 

presentatie VFB,..<Klik hier> 

Have fun! Ook in 2017... 

 

Grtz 

Robert 
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