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Hobbyclubs 

 

 

 

De kalender van de hobbyclubs wordt gepubliceerd op de website 

www.seniorenkbcbrussel.be  en aangekondigd in de zendingen. Enkel de leden van de 

hobbyclub krijgen nog een uitnodiging met de info van de activiteit. 

Lid kan je worden door een bericht te sturen naar de hobbyclubverantwoordelijke of 

naar seniorenkbcbrussel@gmail.com 

 

 

De planning is ook hier afhankelijk van de komende beslissingen Overlegcomité. 

* Wandelen: 4e donderdag 

* Fietsen: 1e donderdag, ten vroegste vanaf 1 mei t/m oktober. 

* Petanque: elke dinsdag. Datum Clubkampioenschap nog te bepalen. 

* Bowling: 3e donderdag. 

* Kunst & Cultuur: vrije dag, vanaf september 

* Beleggingen: 1e maandag – herstart – zie hierna 

 

 

Herstart Hobbyclub Beleggingen 

 

Na diverse oproepen heeft Jean-Paul Deville de hand opgestoken om als coördinator in en met het 

bestuur, de hobbyclub Beleggingen, te herstarten. Met dank aan Jean-Paul. Hij volgt hiermede Julien 

en Karel op, zij het in een aangepaste formule. 

 

 

Creativiteit in coronatijden 

 

Onder deze titel werd aan de leden van de hobbyclub Beleggingen, de herstart medegedeeld. Deze 

herstart krijgt vorm door deze elementen: 

- 1 à 2 live sessies per jaar (voor zover toegelaten); 

- een maandelijks, behalve tijdens de zomervakantie,  virtueel overleg/infosessie; 

- tussentijds doorsturen van linken met informatie afkomstig van KBC maar evenzeer van externe 

beleggingsbronnen. De leden van de hobbyclub ontvingen reeds diverse berichten. 

 

Werkwijze: per sessie  krijgen de leden een uitnodiging met een link. Klikken op deze link bij de start 

van de vergadering en zo kan je aan de samenkomst deelnemen.  

 

En dit is de planning virtuele sessies voor de komende maanden: 

1 maart: Philippe Delfosse, aandelenstrateeg: overzicht 2020 en wat brengt 2021? 

19 april: Joris Dehaes van KBC AM/aandelenanalist: bankaandelen: nog interessant? 

3 mei : Jimmy Broucke Bolero: Matti, computergestuurd beleggen. 

7 juni : Dirk Thiels, Senior Investment Analist: KBC Beleggingsstrategie en Fondsen. 

 

Juli en augustus : geen sessies 

  


