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1. Resultaten 2008 & Uitnodiging gezamenlijk
seminar met ABN/Amrobank te Amsterdam op
01 september 2008
2. Spontane bijdrage van een enthousiaste
weekendbelegger dhr. J.Kroon

Kwantitatieve
analyse is de
grondslag van het
weekendbeleggers
systeem

3. ANP Persbericht 06-08-2008
Amersfoort, 01 augustus 2008,
Geachte mevrouw/mijnheer,
Als lid of (oud)belangstellende van Weekendbeleggers B.V. vraag ik uw aandacht voor het volgende:
Wij starten dit “beursseizoen” wederom met een serie gratis seminars. De kick-off zal gegeven worden
met een gezamenlijk seminar i.s.m. ABN-Amro op het hoofdkantoor van ABN-Amro bank te Amsterdam
op 01 september a.s.
Erik Mauritz van ABNAmro legt u met plezier de (hefboom)werking van een Turbo uit, wanneer deze in
te zetten, hoe uw portefeuille te beschermen, welke Turbo’s er bestaan etc. U wordt uiteraard ook
gewezen op de risico’s van het handelen met dit product.
Een enthousiaste Weekendbelegger dhr. Kroon wil in een korte presentatie zijn ervaringen over het
afgelopen halfjaar en waarom hij voor Weekendbeleggers heeft gekozen graag met u delen.
Zijn schriftelijke bijdrage is als voorproefje in bijlage bijgevoegd.
Tenslotte leg ik u met passie uit hoe het met het Weekendbeleggers systeem is vergaan en hoe de
resultaten op veilige wijze zijn gerealiseerd.
Resultaten vanaf 01 januari 2008 t/m 29 juli 2008 (kosten eraf, dividenden niet meegerekend)
Zeer behoudend: (90% spaar, 10% belegd, veilige hefboom 1)
+ 2,32%.
Standaard
(90% spaar, 10% belegd, veilige hefboom max. 4)
+ 6,07%.
Offensief:
( 0% spaar, 100% belegd, veilige hefboom max. 4)
+44,12%.
Bij de resultaten hebben de Turbo’s van ABN-Amro bank een belangrijke rol gespeeld.
Ter vergelijk: De AEX is in 2008 ruim 20% gezakt…
Ik hoop u persoonlijk te mogen treffen op deze bijzondere gelegenheid onder het genot van een
drankje en anders op een van de latere seminars. Ervaar nu ook zelf de kracht van dit unieke
beleggingssysteem en verbreed uw kennis voor betere beleggingsresultaten.
U kunt zich inschrijven voor het seminar van maandagavond 01 september via de website
www.weekendbeleggers.nl
met vriendelijke groet,
Michael Groenewoud
directeur Weekendbeleggers B.V.
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Kwantitatieve analyse is de grondslag van het weekendbeleggers systeem

2. Spontane bijdrage van een enthousiaste weekendbelegger

Dhr. Kroon heeft toestemming gegeven voor publicatie
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Hoofdkantoor
ABNAMRObank
Amsterdam

U kunt zich HIER INSCHRIJVEN voor het SEMINAR
Er zijn 50 parkeerplekken in de garage gereserveerd. Na
opgave van uw type auto en kenteken kunt u gratis
parkeren. U ontvangt hierover separaat een mail.

3. Druk HIER voor het ANP PERSBERICHT
van 06 augustus 2008

TELL A FRIEND: Stuur deze nieuwsbrief naar een kennis
Nog niet ingeschreven? Klik bij INSCHRIJVEN
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