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BELEGGINGSCLUBS

VOOR HET GELD ÉN DE GEZELLIGHEID
Aan humor ontbreekt het de meeste beleggingsclubs niet. Als ze zich niet
vol zelfspot ‘Het Zwarte Gat’ noemen, dan heten ze wel optimistisch ‘De
Dagoberts’. Het zijn roerige tijden op de beurs en oktober is van oudsher een
beruchte maand als het om aandelen gaat. In 2008 sloeg de kredietcrisis in
de wijnmaand keihard toe. Maar braaf sparen levert nauwelijks iets op en
samen beleggen is in elk geval gezellig! Wij zochten drie beleggingsclubjes op.
BELEGGINGSCLUB BZN UIT GAANDEREN

‘Het gaat om leren, niet om winst’

Beleggingsclub ‘BZN’ staat op tien procent winst,
maar met de aanwas van nieuwe leden wil het
minder vlotten. Ook wordt er volgens Theo Bussink
te lang gepraat en te veel geaarzeld op vergaderingen. “Dat is het probleem van mensen als ze
ouder worden: ze durven geen beslissingen meer te
nemen.”
Bussink is al lid van de ‘Beleggingsclub Zonder
Naam’ uit Gaanderen sinds 1988 en heeft dus alles
meegemaakt: de gouden jaren negentig, de internetbubbel die plofte in 2001 en de kredietcrisis in 2008
die keihard toesloeg. “Een dergelijke grote crisis
zie je nooit aankomen, zelfs de echte analisten niet.
Die komt ineens overwaaien en dan gaat het hard.”
Met ‘BZN’ gaat het goed; dit jaar staat de club op
een winst van tien procent. Wie lid wordt, legt 1.200
euro in en betaalt een maandelijkse contributie van
dertien euro die vrijwel in zijn geheel wordt belegd.
“We beleggen met echt geld. Droogzwemmen kan
iedereen, maar zo staat er echt iets op het spel. Onze
leden doen overigens mee voor bedragen waarmee
je amper het schip in kunt gaan. Maar dan nog zijn ze
angstig om geld kwijt te raken. Het gebeurt dan ook
regelmatig dat er tijdens vergaderingen en uur lang
over één aandeel wordt gesproken.”

GISSE MISSE UIT BREDA

‘In december stoppen we ermee’
Beleggingsclub ‘Gisse Misse’ werd in de jaren negentig
opgericht door twaalf vrouwen uit Breda en omgeving,
maar gooit binnenkort de handdoek in de ring. Dat heeft te
maken met de slechte resultaten, maar ook met vergrijzing
van het ledenbestand. “Met mijn 73 jaar ben ik de jongste.”
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Vorig jaar kwam de klad er al in toen kort na
elkaar drie leden opstapten en nu is de kogel door
de kerk: nog een paar vergaderingen en dan is
‘Gisse Misse’ geschiedenis. Maria van Tilburg uit
Breda: “We zijn ooit met twaalf begonnen en daar
zijn er nu nog maar zeven van over. De laatste
jaren was het lastig, want door de crisis hebben
we veel van ons ingelegde geld verloren.” Door de
moeizame beurs is het karakter langzaam veranderd van een beleggingsclub in een vriendinnenclub. “Bij de vergaderingen werd eerst de agenda
afgewerkt en daarna kwam het wel en wee van
iedereen aan bod. Dan werd er gezellig geborreld
tot elf uur en kwamen de
foto’s van de kleinkinderen
op tafel.”
Ook als de club straks
officieel is uitgeschreven
bij de Kamer van
Koophandel, blijft ze
zelf beleggen. “Je moet
wel, want banken
geven geen rente meer,
dus je probeert dat op
deze manier een beetje te
ondervangen. Met de kennis die
ik heb opgedaan, probeer ik er nu
zelf het beste van te maken.”

aan de spreekwoordelijke keukentafel kunnen
worden gehouden. Penningmeester Edwin Giels:
“We zijn nu ook met vastgoed bezig.”
Vorig jaar scoorde ‘De Zilveren Tulp’ slechts een
bescheiden plusje, maar de twee voorgaande jaren
ging het om respectievelijk vijftien en zestien procent. Dat zijn winstcijfers waarvoor je als brave
spaarder tegenwoordig twintig jaar geduld moet
hebben. Volgens penningmeester Edwin Gels is er
dan ook geen alternatief, zeker niet als je beschikt
over een lange horizon. “We kijken echt naar de
lange termijn en laten ons niet van de wijs brengen
door schommelingen op de beurs.”
Voor Edwin Giels is de beleggingsclub vooral een
goede leerschool. “Vorig jaar zijn we goed de mist in
gegaan met aandelen Imtech, maar ook daar leer je
weer van. Nu richten we ons
meer op aandelen die een
hoog dividend geven en we
zitten sinds kort in het
vastgoed. Dat klinkt
zwaar, maar we hebben

een garagebox gekocht om te verhuren. Dat loopt
goed, dus we willen er op termijn nog een paar bij
kopen. Zo wordt ons vriendenclubje langzaamaan
een echte organisatie.” Sommige leden beleggen ook
nog in aandelen naast de club, maar zelf kiest hij
voor een andere strategie. “Ik heb net een huis
gekocht en daar heb ik een groot deel van mijn
spaargeld in gestopt. Bedoeling is om dat huis zo
snel mogelijk hypotheekvrij te krijgen. Dat is volgens mij een mooie mix: eigen vastgoed en daarnaast een stukje sparen en beleggen.”

ZELF EEN BELEGGINGSCLUBJE BEGINNEN?
Veel van de honderden beleggingsclubjes die ons
land rijk is, speculeren niet met grote bedragen.
Naast rendement is gezelligheid en leren vaak
minstens zo belangrijk. Daarom spreekt men ook
van een beleggingsstúdieclub. De oprichting van
een beleggingsstudieclub vraagt om een aantal
formele handelingen met heldere afspraken
tussen de clubgenoten. Er zijn organisaties die u
daarmee kunnen helpen, zoals
beleggersvereniging VEB.
MEER INFORMATIE: WWW.VEB.NET

DE ZILVEREN TULP
UIT EMMEN

‘We moeten zelf sparen voor
ons pensioen’
Beleggingsclub ‘De Zilveren Tulp’ is met
vijf leden zó klein dat de vergaderingen
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