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Sturen òf gestuurd worden
Do the Wall Street shuffle (LINK)
Hear the money rustle, Watch the greenbacks tumble, Feel the Sterling crumble
You need a yen, to make a mark, If you wanna make money . . .

Hoe raar kan het lopen. Hoe onjuist kunnen koersen de werkelijkheid weergeven. Hoe vreemd is het dat de ene
na de andere econoom of politicus via de officiële kanalen blijft verklaren dat het dieptepunt van de economische
crisis inmiddels achter ons ligt. Hoe vergeetachtig is de bevolking, dat de verklaringen van vorig jaar door
allerhande ministers over de Griekse situatie, binnen het jaar allemaal onjuist bleken en er wel degelijk schulden
in forse mate moesten worden afgestempeld. Hoe in hemelsnaam is het dan mogelijk dat menigeen deze
bewindslieden nog gelooft ?
Ook nu kwamen diverse toppers met sussende woorden.
Zo kwam Van Rompuy (Alg.Dagblad 10-3-2012) met de melding dat de crisis voorbij z’n dieptepunt was, kwam
topman Wynaendts van AEGON eind februari bij RTL-Z met dezelfde boodschap…. en kwam ING met een
gelijkluidend bericht bij monde van econoom Ad van Tiggelen in zijn artikel “Slecht nieuws voor spaarders: de
crisis is voorbij”. Nu dit allemaal niet lijkt te kloppen wordt er een nieuw sprookje van stal gehaald; “Groei moet
centraal staan”, aldus Mario Draghi, president van de E.C.B. Al dit “sussen” doet denken aan de situatie in de
maanden voorafgaand aan de 1929-beurscrash, duidelijk en pakkend geschreven door John Kenneth Galbraith
in zijn boek “The Great Crash, 1929” uitgegeven in 1955. Maand-in-maand uit werd iedereen die maar enige
zeggingskracht werd toegedicht, aangehaald in alle kranten om de massa maar te overtuigen dat er òf niets aan
de hand was, òf dat het ergste voorbij was òf dat de malaise onder controle was. Het zijn tekenen aan de wand.
Het geeft aan dat er geen oplossing is. Het geeft aan dat er iets ingrijpends te gebeuren staat. Laat u zich als
belegger op deze wijze sturen…. ? Of stuurt u liever zelf ?
We gaan de volgende zaken belichten:



De EURO heeft z’n langste tijd gehad



De DOLLAR is niet veel beter



De domme massa versus de slimme elite



Oplossingen voor uw financiële toekomst

Voordat we de diepte induiken, eerst even een randvoorwaarde. Het is van het grootste belang om de
werkelijkheid van vandaag te onderscheiden van de werkelijkheid die we voorgeschoteld krijgen vanuit de media,
vanuit de politiek en vanuit de beurzen. Dit betekent dat uw scepsis wordt aangesproken voor alles wat u leest,
zelfs voor onderstaand verhaal ! U kunt zich niet verlaten op één enkel verhaal, overal zit iets van waarheid in,
maar overal zit ook iets van een achterliggend belang in, welke niet onmiddellijk doorgrond kan worden. Het is
daarom van het grootste belang dat u uw eigen mening vormt en daarbij onderscheid maakt tussen officiële
nieuwskanalen en afwijkende meningen via goed ingevoerde bronnen zoals www.financialsense.com,
www.jsmineset.com, www.ftm.nl, www.vrijspreker.nl en niet te vergeten www.armstrongeconomics.org.



De EURO heeft z’n langste tijd gehad

Griekenland was in Europa een flink probleem, voor een relatief klein economisch belang. Spanje en Italië zijn van
een geheel andere orde, om over Frankrijk maar even te zwijgen. Spanje alleen al is een onbehapbare brok voor
Europa. Ondanks de “redding” van Griekenland is het zeer aannemelijk dat zij alsnog de Euro gaan verlaten,
waardoor het “thanks for the money and bye-bye” gaat worden.
Heel geleidelijk wordt de Europese bevolking stapje voor stapje geleid naar een onhoudbare financiële situatie,
hiermee de weg bereidend voor een Europees Stabiliteits Mechanisme (E.S.M.). Eerst werden we ervan
doordrongen dat dubieuze landen toch ècht in de eurozône moesten worden opgenomen. De kritische noten van
eerlijke parlementariërs ten spijt over de werkelijkheid van de aangeleverde cijfers van deze nieuwe eurolanden
werden massaal in de wind geslagen. Vervolgens werden we ervan overtuigd dat we landen met financiële
problemen moesten “redden”, waardoor nu geheel Europa een probleem van ongekende proporties kent en elk
land enorme bezuinigingen moet doorvoeren. Wanneer we eerlijk waren geweest en de landen die een dergelijke
discipline nog nooit hebben laten zien, buiten de euro hadden gelaten, waren de problemen voor de “goede”
landen lang zo groot niet geweest ! Nu worden we als geheel Europa voorbereid op de onmogelijkheid om uit de
schuldencrisis te geraken, als we niet instemmen met een E.S.M. Politici staan te trappelen om de bevolking te
masseren met de noodzaak van een E.S.M. Het zal wellicht de enige uitweg zijn, omdat we het als individuele
landen niet meer gaan redden.
Het grote monster E.S.M. is het voorportaal van een economische dictatuur, waarbij politiek, bevolking
(referenda), ja zelfs elke wetgeving of zelfs grondwet (!) wordt omzeild. Ja, u hoort het goed, terwijl u er nauwelijks
iets over leest of zult lezen. In een notendop: http://youtu.be/1GaH2MqXfxM (ècht even kijken hoor !).
In het grote plan naar één macht zijn bovenstaande stappen duidelijk te herkennen. Alle individualiteit van ons als
individu is al jaren naar de achtergrond gedwongen; we moeten meedraaien in The Machine. Van de wieg tot het
graf in een keurslijf, gestuurd door de werkelijke machthebbers. Volgzaam, kritiekloos, monddood. Maar dit was
niet genoeg, want machthebbers van individuele landen kunnen nogal eens afwijken van de dictaten van de
grotere machthebbers in de wereld. In het grote plan wordt daarom een verdere integratie voorbereid door het
monddood maken van de afzonderlijke landen. In het E.S.M. staat klip-en-klaar dat de aangesloten landen nooit
meer mogen terugkomen op het E.S.M.-contract, dat zelfs wetgeving de E.S.M. niet meer kan raken en dat de
beheerders, directeuren en beleidsmakers nooit vervolgd, beoordeeld of verantwoordelijk kunnen worden
gehouden voor de uitoefening van hun E.S.M.-taken. Als klap op de vuurpijl wordt ieder land VERPLICHT om een
blanco cheque achter te laten waarbij E.S.M. het bedrag, de datum en de frequentie van betaling binnen 7 dagen
kan bepalen. Ongelofelijk dat alleen de Europarlementariër Nigel Farage hiertegen heftig ageert
http://youtu.be/_RCevCyeOX8 , de rest is waarschijnlijk niet aanwezig, heeft niet door wat er werkelijk gaande is
of zit daar alleen maar als willoze ja-knikker.
Terug naar de mediamassage van de politici/bankiers dat de economische (Euro)crisis z’n diepste punt al heeft
gehad. Waarom is de Euro dan zeer recent (mei 2012) weggezakt onder $1,30 en actueel op $1,293
aanbeland terwijl de dollar qua exorbitante geldcreatie feitelijk nog slechter is dan de Euro? Wanneer we de ene
inflationerende munt uitdrukken in een andere inflationerende munt wordt het beeld er niet beter op. Wanneer
we de munt uitdrukken in koopkracht, dan hebben we een heel ander beeld.



De DOLLAR is niet veel beter

Reserveert u even wat tijd voor een onthullende documentaire over de NEW WORLD ORDER en bekijk
“The Obama Deception” via http://youtu.be/eAaQNACwaLw. Alhoewel dit een wat sombere situatie schetst en
wat nadrukkelijk op de Amerikaanse maatschappij is geënt, kan men onderkennen dat De Bilderberg-groep, de
Illuminati, de Trilateral Commission en de Council on Foreign Relations geen regionale clubjes zijn, maar
wereldwijd actief zijn om de gevestigde orde een grotere macht te bezorgen… en de weg lijken voor te bereiden
naar één wereldregering. Vanuit diverse invalshoeken bekeken wordt deze stelling alleen maar versterkt en
onderbouwd. Dat hiertoe wellicht een financiële ramp (wereldwijde valutacrisis) voor nodig zal zijn, lijkt zeer
aannemelijk. Zie ook het verhaal achter de recente plannen voor een E.S.M. die de Eurozône als geheel financieel
en politiek monddood gaat maken.
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Quote:
”In the next century, nations as we know it will be obsolete; all states will recognize
a single, global authority. National sovereignty wasn't such a great idea after all." -Strobe Talbot, President Clinton's Deputy Secretary of State, as quoted in Time,
July 20th, l992.”

Quote:
“A world government can intervene militarily in the internal affairs of any nation
when it disapproves of their activities." -- Kofi Annan, U.N. Secretary General”

Quote:
“The drive of the Rockefellers and their allies is to create a one-world government
combining supercapitalism and Communism under the same tent, all under their
control.... Do I mean conspiracy? Yes I do. I am convinced there is such a plot,
international in scope, generations old in planning, and incredibly evil in intent." -Congressman Larry P. McDonald, 1976, killed in the Korean Airlines 747 that
was shot down by the Soviets”

Met de USA verslaafd aan de FED, met Europa monddood door het ESM, met China geknecht door het
communisme, zijn er nog maar een paar machtsblokken over alvorens er gesproken kan worden over One New
World Order. Wellicht zijn we al verder dan we veronderstellen, aangezien organisaties als de Illuminati, Skull and
Bones, Trilateral Commission en de Council on Foreign Relations reeds wereldwijd opereren (zie ook
http://www.franklinterhorst.nl/De%20Bilderbergers.htm), invloed uitoefenen en machtsposities bezetten. Helemaal als we
recente politieke roulette beschouwen, waarbij menig nieuwe politicus wordt aangesteld vanuit het topbankersgilde (en omgekeerd), dan lijkt een echte volksvertegenwoordiging verder weg dan ooit. Zo is DRAGHI
afkomstig van Goldman Sachs en nu president van de ECB, waarbij dit slechts één voorbeeld is van vele politici die
vanuit het bankiersgilde op vaak cruciale posities zijn aanbeland: http://www.independent.co.uk/news/business/analysis-andfeatures/what-price-the-new-democracy-goldman-sachs-conquers-europe-6264091.html. In de Amerikaanse politiek en bankierswereld is
reeds jaar-en-dag een soort uitwisselingsprogramma gaande. De Federal Reserve (de centrale bank van de USA)
is hier al sinds z’n oprichting in 1913 een goed voorbeeld van, aangezien het geen overheidsinstelling is, maar
eigendom van de aangesloten commerciële banken. En hier ligt ook het grote probleem in de USA. Want als de
banken eigenaar zijn van de instantie die hen aan de spelregels moet houden, dan is er iets structureels mis.
Voorafgaand aan het ontstaan van de FED kende de USA in ongeveer 200 jaar een zeer gematigde inflatie. Vanaf
1913 heeft de inflatie de koopkracht van de dollar met zo’n 96% uitgehold. Met de onvergelijkbaar hoge
geldcreatie van vandaag, lijkt er wederom een versnelling van de inflatie aan te komen, al vormen de banken die
het nieuwe kapitaal absorberen vooralsnog een gesloten circuit. De echte inflatie (en dito rentestijging) moet dus
nog komen.



De domme massa versus de slimme elite

We hebben het al eerder gehad over diverse vormen van overleg en samenwerking door de elite. Er is meer dan
genoeg informatie voorhanden op het internet om hiervan een beeld te schetsen. Of dit nu goed of slecht is, laat
ik in het midden. Maar we moeten ons wel realiseren dat, verkiezingen of geen verkiezingen, de politici weliswaar
verschillende geluiden laten horen, maar veelal uit slechts één nest komen. Zo is Sarkozy net zoals zijn opvolger
Hollande aangesloten bij De Bilderberg Groep, waardoor de weg naar één wereldorde gewoon wordt doorgezet.
Ook hier is er geen goed of kwaad, maar wel een duidelijk failliet van democratie.
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Een kijkje in het publiekelijk beschikbare fotoalbum van de elite:

Het laatste plaatje is omkeerbaar, waardoor er nog steeds hetzelfde te lezen valt. Earth, Air, Fire, Water en
Illuminati… een waar kunststukje.

We gaan even verder…..

Te pas en te onpas wordt duidelijk gemaakt aan de “intimi” dat men, voor welk label men ook uitkomt (democraat
/ republikein), voor welk geloof men ook staat (christen, moslim, mormoon, boeddhist of atheïst), er tòch één
hoofdrichting wordt onderschreven. Juist of onjuist, goed of fout, allemaal niet zo belangrijk. Het is belangrijk hoe
de volgende stappen gezet kunnen worden en hoe de massa hiervan overtuigd gaat worden. Sturen door de elite,
gestuurd worden voor de massa………
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Nog even de laatste plaatjes:

Zie ook :

http://www.ranker.com/list/famous-_alleged_-illuminati-members/user-x?page=2

De driehoek en de twee opgestoken vingers zijn wel de meest voorkomende signalen dat men lid is van de club cq
meerdere clubs. Er wordt ook geen geheim meer van gemaakt, in tegenstelling tot de vroegere aanduidingen van
deze clubs als “verborgen genootschappen” of “occulte verenigingen”.
Goed. We hebben nu de elite geïdentificeerd, en mocht dit nieuw voor u zijn… dan is het heel aannemelijk dat u
(net als ik) tot de massa behoort. Misschien wel de top van de massa (anders zou u niet beleggen), maar toch…
Zoals in mijn artikel “Papieren Beloften”(nov 2011) is beschreven, weten we dat de rijkste 20% van de
wereldbevolking ongeveer 80x meer bezit dan de armste 20%. In 1913 was dit 11x zoveel en in 1820 was dit
nog maar 3x zoveel. In de laatste 100 jaar zijn de rijken ruim 7 keer zo rijk geworden, terwijl er in de 100 jaar
daarvoor ruim 3 keer zoveel is vergaard. Laat nu die laatste 100 jaar de Federal Reserve actief zijn geworden !
Quote:

Rijkdom Het VN Instituut voor Economische Ontwikkeling (UNU-Wider) in Helsinki, bij monde van directeur Anthony Shorrocks van UNU-Wider:"We
schatten dat de rijkste 2% van de volwassenen meer dan de helft van de wereldwijde rijkdom bezit, terwijl de armste helft van volwassenen maar 1% bezit."
Oneerlijk Shorrocks beschrijft de verdeling van de rijkdom als een groep van tien mensen, waarvan één persoon 99 dollar heeft en de rest 1 dollar. "Als je dacht
dat de inkomens oneerlijk verdeeld waren, dan is de rijkdom helemaal oneerlijk verdeeld."
Rijke Westen Volgens het instituut wonen de rijken vooral in Noord-Amerika, Europa en in delen van Azië. Deze 10% van de wereldbevolking bezit 85% van de
rijkdom van de wereld.
37 miljoen Mensen met een eigen vermogen van 47.000 euro worden tot deze 10% gerekend. Mensen die meer als 385.000 euro aan eigen vermogen
hebben, worden door UNU Wider bij de rijkste 1% gerekend. Dit zijn wereldwijd 37 miljoen mensen. In totaal wordt de aarde door ruim zes miljard mensen
bewoond.
Onderzoek Het onderzoek van UNU Wider is het eerste dat alle landen van de wereld beslaat. En ook alle componenten van rijkdom meerekent, zoals eigen
vermogen, schulden, grond, gebouwen en roerende goederen.

(met dank aan www.rtl.nl /RTL Nieuws - © 2006)

Heeft u dus meer dan EUR.47.000,= dan behoort u tot de 10% rijkste mensen ter aarde en heeft u meer dan
EUR.385.000,= dan behoort u tot de TOP-1% van de wereld.
Terug naar de “domme massa” versus de “slimme elite”. Wanneer we door krijgen hoe we als massa bespeeld
worden, dan is het nog de vraag of we ooit tot de slimme elite kunnen toetreden. Ik denk het niet. De hogere
politici, de directeuren van multinationals en met name de topbankiers vormen redelijk afgescheiden clubjes van
YALE-, HARVARD-, CAMBRIDGE-, OXFORD- en PRINCETON-studenten. Wat we wel met deze kennis kunnen is ons
onttrekken aan het kuddegedrag. Wordt er angst verspreid over de aandelenbeurzen dan vlucht men in de
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obligaties, dreigen de obligaties in zwaar weer te geraken, dan wordt cash of spaargeld geprefereerd. Staan de
kranten weer bol van het enthousiasme, dan keert het kapitaal weer terug naar de beurzen.
Vaak als de massa (maar ook pensioenfondsen, verzekeraars en commissionairs) massaal een assetclass heeft
gekozen, is de muziek aanstonds afgelopen.
De gang richting de spaarrekening zit er al enige tijd in. Beleggers zijn geneigd het bijltje erbij neer te gooien.
Pensioenfondsen hebben met de absurd (en kunstmatig) lage rente al moeten besluiten om de
pensioenuitkeringen te korten. De spaarder die over 10 jaar naar de koopkracht van zijn Euro’s of Dollars kijkt,
zal wederom aan het kortste eind trekken. Door de ongeëvenaarde geldcreatie enerzijds en de onbehapbare
schuldenproblematiek anderzijds, is inflatie slechts een kwestie van tijd. Als we nu met een rente van circa 2% al
de schulden niet kunnen betalen, hoeveel geld moeten we dan niet bijdrukken wanneer de rente op 5% of 8%
gaat komen ?? Nee, dan tòch liever de korte termijnschommelingen van aandelen, goud & zilver en
noodzakelijkheden als olie, gas en agriwaarden. (zie ook mijn artikel “kies voor onzekerheid” uit het 4e kwartaal van
2010).
Wanneer alle rookwolken zijn opgetrokken, wanneer er wellicht een andere munt of andere manier van betalen is
gekomen, dan bent u met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid beter af met tastbare beleggingen, dan
met geld. Denk maar even aan Zimbabwe en aan Weimar-Duitsland ! Iemand met 100 miljoen Mark op de bank,
kon na de hyperinflatie niet eens een stukje brood kopen, omdat 1 brood zo’n 200 miljard Mark kostte !



Oplossingen voor uw financiële toekomst

Het blijft zuur voor diegene die vorig jaar bijna op de (voorlopige) top van Goud zo’n $ 1900 per Ounce betaalde
en nu de prijs nipt onder de $1600 ziet staan. Maar wanneer de vlam in de pan slaat en we niet een gematigde
inflatie krijgen, maar wellicht met een muntencrisis of hyperinflatie worden geconfronteerd, dan is het niet af te
knipogen hoe snel “tastbare beleggingen” zullen stijgen. Wanneer je huis in brand staat en je moet op dat
moment nog een brandblusser aanschaffen, dan is het echt niet interessant meer of je nu $ 50 of $ 100 voor
een brandblusser hebt betaald.
De oudgediende cliënten waar ik al zo’n 7 tot zelfs 18 jaar mee samenwerk hebben al eerder in de opgang van
het edelmetaal dergelijke correcties meegemaakt. Zo ging goud van een top op 13-3-2008 (bijna $1000) met
maar liefst 30% omlaag om op 13-11-2008 bij $ 700 pas weer een bodem te vinden. Hoeveel beleggers er toen
niet twijfelden aan de uptrend, hoeveel beleggers toen het bijltje er niet bij neer hebben gegooid…, terwijl we nu
achteruitkijken en die $300 daling slechts een rimpeling in het water lijkt (wel een flinke rimpeling overigens).
Ook van Jan 1975 toen de koers van $ 184 continu bleef dalen tot aan Okt 1976 op $ 116 gaven vele
beleggers er de brui aan, waardoor slechts weinigen in Jan 1980 de koers van circa $ 850 hebben
meegemaakt. Toen men daarna de koers van goud zag dalen en velen toehapten, ontstond er veel teleurstelling
omdat de goudprijs nooit meer in de buurt van de $850 is aanbeland.
Op het moment dat iedereen in meer of mindere mate belegd is in edelmetaal, zijn er nog weinig beleggers over
die voor een hernieuwde groeispurt kunnen zorgen en dus staat dan de top in de markt. Teken aan de wand is
hierbij dat iedereen erover praat en dat de gangbare dagbladen er vol van staan. Actueel is nog geen 1% van het
kapitaal belegd in goud, dus van enige hype is totaal geen sprake. Rest ons te focussen op de Fundamentals en
dus de omgevingsvariabelen. En die zijn ten faveure van goud en zilver en niet van de EUR, de USD, de YEN of de
YUAN.
Goudmijnen:
Nog zo’n onverklaarbaar fenomeen. Onderstaand plaatje toont de goede gang van zaken bij de mijnen in
combinatie met de beroerde koers van de mijnen die op dit moment tot stand komt. We roepen het al maanden,
maar toch lijkt de mijnsector niet in lijn te willen gaan met de prijsontwikkeling van de metalen die zij uit de grond
halen. Ook hier mogen we ons richten op wat er werkelijk plaatsvindt (hogere prijs voor het eindproduct) en
moeten we juist gebruik maken van de slappe koersen die er voor de aandelen tot stand komt. Over een jaar of
drie tot vijf zal iedereen zichzelf voor het hoofd slaan en roepen : “..hadden we maar…”.
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Naast edelmetaal en mijnen, mogen we ook een warm pleidooi voor Aardgas en Agri maken. Eerstgenoemde is
door extreem gedaalde prijzen op een 10 jaars dieptepunt aanbeland èn de aanbodzijde begint door de lage
prijzen productiefaciliteiten te sluiten omdat er niet meer rendabel geproduceerd kan worden ! Daarnaast
worden energieprogramma’s bijgestuurd ten faveure van gas, omdat olie, kolen en diesel aanmerkelijk duurder
uitvallen bij de elektriciteitsproductie. Het goedkoopste alternatief uranium heeft sinds de ramp in Fukushima het
sentiment tegen en moet het langs die weg afleggen tegen gas.

De AGRI sector kent een dilemma. Lage prijzen hebben gezorgd voor tekorten op de voedselmarkt, hogere
prijzen maakt dat voeding voor de allerarmsten moeilijker bereikbaar wordt. In het eerste geval is er voor
niemand een keuze, omdat er wereldwijd te weinig voedsel wordt geproduceerd. In het tweede geval is er nog de
keuze om door voedselbonnen of voedselprogramma’s de allerarmsten te voorzien van voeding, maar de
productie van voeding is dan wèl op peil. Hogere voedselprijzen leiden tot een betere voedselsituatie in de wereld.
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Assetclasses:
Beleggingsportefeuilles die gericht zijn op de middellange termijn of langere termijn kunnen als volgt worden
ingericht. Met nadruk wordt de kort georiënteerde portefeuille buiten beeld gelaten, aangezien deze manier van
beleggen op kortere termijn flinke fluctuaties te zien kan geven. Ook pensioenportefeuilles die conform de eisen
van de A.F.M. tenminste 50% in obligaties en/of cash belegd moeten zijn, kunnen niet dezelfde percentages
hanteren die in onderstaand overzicht staan vermeld.

Energie
10%

Agri
9%

PORTEFEUILLE

Aandelen
20%

Obligaties
10%
Edelmetaal
30%
Vastgoed
1%

Cash
20%

Ja, bovenvermelde portefeuille wijkt nogal af van de
gangbare portefeuillenormeringen van de (groot)banken.
Als we dan ook nog bedenken dat de post aandelen weer
voor een deel belegd is in mijnbouw, dan is enig vergelijk
met de standaardportefeuilles onmogelijk. Zonder al te
veel bescheidenheid kunnen we stellen dat bovenstaande
portefeuille op de toekomst is gericht, terwijl menige
bankportefeuille op het verleden is gestoeld.

Het is een flink verhaal. Beslissingen voor u uit blijven schuiven om pas als het zover is, actie te ondernemen
tegen de naderende geldontwaarding/inflatiegolf, is hetzelfde als wachten met kopen van een brandblusser of
rookmelder totdat de brand is uitgebroken. Nooit eerder in onze historie zijn schulden opgelost door meer
schulden te maken. Daarnaast zijn alle vormen van papiergeld en geldsystemen gebaseerd op fiat/vertrouwen
uiteindelijk ten dode opgeschreven wanneer geldcreatie niet beteugeld wordt. Ook nu zijn de signalen duidelijk en
de roep om een nieuwe NEURO of ZEURO aan de orde van de dag. Hoeveel signalen heeft u nog nodig om
toekomstgericht te gaan beleggen ??
Gijs van Doorn, 11 mei 2012.
Gijs van Doorn is individueel vermogensbeheerder via (EVB) www.eerlijkvermogensbeheer.nl (tevens eigenaar) en aangesloten bij (TIS) Total Investment Services BV ( www.invest.nl). Ervaring
is opgedaan in 4 jaar AMRO, 4 jaar RABO, 11 jaar FORTIS en 5 jaar ING Private Banking. Deze ruime ervaring kon pas nadrukkelijk ten volle worden benut als zelfstandig
vermogensbeheerder. Inmiddels is www.eerlijkvermogensbeheer.nl al zo’n twee jaar actief en zit de vaart er flink in. Gijs beheert vermogens van zakelijke en particuliere cliënten en belegt
natuurlijk in die beleggingen die in zijn artikelen aan bod komen.Tevens is het mogelijk dat hij zelf ook in de behandelde beleggingen investeert. Sinds 2002 is Gijs voorvechter geweest van
goud- en zilver-beleggingen, later ook van basic-materials en van agri-commodities. Nadrukkelijk wordt gesteld dat het beleggingsbeleid van Gijs en van www.eerlijkvermogensbeheer.nl kan
afwijken van de beleggingskeuzes van Total Investment Services BV en www.invest.nl. Deze artikelen en opinies zijn derhalve op persoonlijke titel en verantwoording.

De publicaties van Gijs zijn informatief van aard en dienen door (aspirant) beleggers niet te worden gezien als beleggingsadvies, omdat het veelal een deel van een complete
beleggingsportefeuille kan betreffen. Overleg met uw eigen beleggingsadviseur of vermogensbeheerder is raadzaam alvorens posities in te nemen. Er wordt gebruik gemaakt van
betrouwbaar geachte bronnen, toch is alle aansprakelijkheid over de juistheid en volledigheid van een artikel uitgesloten. Rendementen (en opinies) uit het verleden geven nooit enige
garantie richting de toekomst.

Reproductie slechts toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de auteur. COPYRIGHT 2012.
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