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  "Financiële vrijheid is beschikbaar voor degenen die erover leren en er voor werken." 

Robert Kiyosaki 

 

Terwijl het team in Investors’ Corner het nieuwe jaar ingaat met interessantere en boeiende 

onderwerpen om uw beleggingswereld te vergroten, hopen we dat het nuttig zal zijn om met 

behulp met de eerste paar artikelen van 2019, onze lezers te herinneren aan alle boeiende 

onderwerpen die we hebben besproken in de voorgaande jaren. Hieronder hebben we enkele 

van de onderwerpen samengevat die we in 2018 hebben onderzocht. Indien u ze hebt gemist, 

kunt u de link onder elke samenvatting openen om het volledige artikel te bekijken. 

 

Artikel 1 – Neem het stuur in handen!  was het eerste artikel dat in 2018 werd verkend. Het 

ging over het belang van het opnemen van financieel gerelateerde doelstellingen in uw 

gewoonlijke lijst van nieuwjaarsresoluties. Het zette een grote discussie in gang over de noodzaak 

om iemands financiële situatie aan het begin van elk nieuw jaar te herzien. Het artikel ging dieper 

in op het feit waarom het belangrijk is om de controle te nemen over uw financiële situatie en, 

nog belangrijker, waarom het van cruciaal belang is om samen te werken met een gekwalificeerde 

beleggingsadviseur. Lees meer op https://www.dcsx.cw/jump-in-the-drivers-seat/. 
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Artikel 2 – De kosten van niet beleggen werd in dit artikel behandeld. Het berekende en 

benadrukte de aanzienlijke financiële winsten die men zou kunnen behalen door slechts flS 25 

per maand te investeren over een periode van 25 jaar. Gelukkig zullen we dit onderwerp ook in 

de nieuwe maandelijkse lezingsreeksen van de Investors 'Corner (www.investorscorner.info)  

verder gaan uitdiepen...op 28 februari om 17.00 uur. Lees meer op https://www.dcsx.cw/the-

cost-of-not-investing/.  

 

Artikel 3 – Wees Verstandig Over Uw Financiering! zette het belang van het goed 

vergelijken van uw financiële opties voor het maken van die belangrijke financiële beslissingen 

uiteen aan de lezer. Meestal blijven de gevolgen van onze financiële beslissing, nadat we ze 

hebben gemaakt lang aanwezig. Zoals bijvoorbeeld de beslissing om uw hypotheek af te sluiten 

bij een bepaalde instelling in plaats van een andere en tegen een bepaalde rentevoet, zal u vaak 20 

jaar lang volgen. Het artikel moedigde bedrijfseigenaren aan om alle relevante overwegingen te 

onderzoeken bij het beslissen om een project te financieren, in plaats van gewoon de traditionele 

route te nemen. Lees meer op https://www.dcsx.cw/be-smart-about-your-financing/.  

 

Artikel 4 – Naar de beurs gaan… of niet naar de beurs gaan? was gericht op bedrijven en 

nam de lezer mee door het proces van het noteren op de lokale effectenbeurs Dutch Caribbean 

Securities Exchange. Het artikel identificeerde ook de zakelijke partners die een onderneming 

nodig heeft om succesvol het proces te doorlopen. Lees meer op https://www.dcsx.cw/to-list-

or-not-to-list/.   

 

Artikel 5 – Wat is nou eigenlijk een roadshow? Dit artikel verdiepte zich in de definitie en de 

fijne kneepjes van een roadshow. Hoewel dit artikel is gericht op eigenaren van ondernemingen, 

is de inhoud ook nuttig voor potentiële beleggers die willen investeren in ondernemingen die van 

plan zijn om naar de beurs te gaan. Lees meer op https://www.dcsx.cw/what-is-a-roadshow-

really/.  

 

Artikel 6 & 7 – Het Financiële Voordeel van sterke Corporate Governance (deel 1 en 2) 

onderzocht de vraag over wat goed corporate governance is, waarom corporate governance van 

cruciaal belang is voor zowel ondernemingen als potentiële investeerders en de noodzaak van 

corporate governance voor kleine tot grote ondernemingen. Ten slotte identificeerde het 

daaropvolgende artikel een lijst van internationale optimale praktijken om de corporate 

governance-status van een onderneming te verbeteren. Lees meer op https://www.dcsx.cw/the-
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financial-upside-for-strong-corporate-governance-part-1/ en https://www.dcsx.cw/the-

financial-upside-for-strong-corporate-governance-part-2/. 

 

Artikel 8 - Geld ”lenen voor” of ”beleggen in” een vakantie. Wees op uw hoede en wees 

slim! verduidelijkte waarom het financieel onverstandig is om een lening af te sluiten om op 

vakantie te gaan, vooral gezien de financiële consequenties die we in het artikel hebben 

benadrukt. We hebben ook een paar tips met onze lezers gedeeld om de kans op het afsluiten 

van een vakantielening te verkleinen. Lees meer op https://www.dcsx.cw/borrowing-for-or-

investing-in-a-vacation-beware-and-be-smart/. 

  

De resterende artikelen worden samengevat in de komende publicaties.  

Volg Investor’s Corner voor alles dat u over het Creëren van Rijkdom wilt weten! 

Deze editorial wordt door de DCSX in samenwerking met Vertex Investments aan u 
aangeboden. 

Auteur van deze publicatie: Stephanie Shaw CFA, MBA. 
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