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          Jaargang 1, Nieuwsbrief n° 3  

Er wordt vaak gezegd dat het geheim van succes in elk streven 
"vastberadenheid" is.   

 M.a.w. M.a.w. M.a.w. M.a.w. uw uw uw uw vermogen om u te vermogen om u te vermogen om u te vermogen om u te blijven blijven blijven blijven inzetten voor inzetten voor inzetten voor inzetten voor het het het het vooropgestelde vooropgestelde vooropgestelde vooropgestelde doel.doel.doel.doel.    Maar Maar Maar Maar succes hangt ooksucces hangt ooksucces hangt ooksucces hangt ook    af van het af van het af van het af van het hebben vanhebben vanhebben vanhebben van    doelen doelen doelen doelen waaraan uwaaraan uwaaraan uwaaraan u    kkkkànànànàn    vasthouden.vasthouden.vasthouden.vasthouden.        Deze Deze Deze Deze dubbele lijn bewaken, is wat dubbele lijn bewaken, is wat dubbele lijn bewaken, is wat dubbele lijn bewaken, is wat uw financial planner voor u uw financial planner voor u uw financial planner voor u uw financial planner voor u doet.doet.doet.doet.    Een simpel voorbeeld ?  Geïnspireerd door het indrukwekkend gewichts-verlies van een collega op het werk besluit een man van middelbare leeftijd om een copy/paste te doen van het programma dat zijn collega zoveel resultaat bracht.  Het is echter een verpletterend regime, gebaseerd op 0 koolhydraten, dagelijkse spinningsessies en veel mountainbiken. U kunt wel raden wat er gebeurt. Voor deze aspirant, vol goede bedoelingen, duurde het ongeveer een week vooraleer hij het programma uit het venster gooide en hij terugkeerde naar zijn sedentaire levensstijl, snacks en bier. Het zou beter geweest zijn voor deze persoon eerst advies in te winnen dat op zijn lichaam werd afgestemd. Allicht had hij langzaam moeten beginnen, het fietsen 

inruilen voor stevige wandelingen rond de blok en het nul koolhydraten dieet inruilen voor een light bier. Hij zou ongetwijfeld niet zo snel gewicht verloren hebben als zijn vriend, maar hij zou waarschijnlijk een betere kans hebben gehad om het op de lange termijn vol te houden. Soortgelijke beginselen gelden met investeringen. U benijdt kennissen die resultaten boeken met risicovolle strategieën, maar dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat die geschikt zijn voor u. En in ieder geval zullen ze tijdens de babbel aan de barbecue belangrijke informatie weglaten, hoe ze soms de hele nacht zitten kijken naar hoe de markten het doen en hoe ze zich zorgen maken. Net als de man die gewicht wou verliezen en voor wie spinning geen optie was, kan niet iedereen volharden bij het zien van zeer vluchtige investeringen die je 's nachts wakker houden en die je continu aan jezelf doen twijfelen. Slechts weinigen zullen slagen zonder een trainer.  

Aan de andere kant vereist het bereiken van een doel op lange termijn, zoals het verliezen van gewicht of de bouw van een belangrijk vermogen, aanvaarding van de mogelijkheid van pijn en onzekerheid op de korte termijn. De truc is het vinden van het juiste evenwicht tussen uw verlangen naar uw lange termijn doelstellingen en uw capaciteit om te leven met een tijdelijk ongemak in het hier en nu. Heel vaak kan deze spanning worden beheerd door compromissen te sluiten. Met andere woorden, u kunt sommige tijdelijke angsten accepteren of u kan uw doelen terugschroeven. 
 Het punt is dat u keuzes heeft en de rol van Drees Life Services ligt erin u helpen te begrijpen wat die keuzes zijn. Wij kunnen u helpen bij het verduidelijken van uw doelen en prioriteiten.   
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Wat is het belangrijkst  — de vakantie met het gezin of het ‘spaarplan hogere studies’? Misschien kan je wel beide bekomen door het omwisselen van dat resort in het Verre Oosten voor een autovakantie in Europa, zodat u het ‘spaarplan hogere studies’ ook kan overeind houden. Een ‘personal trainer’ zal een sedentaire, uit-vorm zijnde zakenman niet  aanbevelen marathons te lopen, noch zal hij  proberen zijn lichaamsgewicht te halveren in zes maanden tijd. Het werk van de onafhankelijke financiële adviseur is het beheren van uw verwachtingen en ervoor te zorgen dat de doelstellingen samen gaan met alle andere zaken die u wilt bereiken in uw leven. Drees Life Services zal ook uw capaciteit voor het nemen van risico's beoordelen. Niet iedereen is een sensatie- zoeker. En dat is perfect OK. Een portefeuille die 

geschikt is voor één persoon kan helemaal verkeerd zijn voor een ander. Dat komt omdat de individuele omstandigheden, risicoappetijt en doelstellingen verschillen. Uw financieel plan is écht op uw maat gemaakt.  
  Een derde bijdrage die Drees Life Services kan leveren, is u te helpen omgaan met verandering. Ons leven is niet statisch. We veranderen van activiteit, onze inkomsten evolueren, we nemen nieuwe verantwoordelijkheden op zoals kinderen of een hypotheek, we gaan om met de veroudering van onze ouders, we verhuizen. Niets blijft hetzelfde en dat geldt 

ook voor een goed financieel plan. Dus, verschillende mensen hebben niet allen verschillende doelen, maar iemands doelen evolueren op een unieke manier, terwijl hun leven evolueert. Daarom: een gedetailleerd en realistisch plan, plus een engagement tot vastberadenheid ten aanzien van het bereiken van uw doelen. Sommige mensen komen in aanmerking voor deelname aan een triatlon als ze nog jong en fit zijn.  Maar op latere leeftijd zouden ze misschien een meer conservatief programma van wandelen en stretchen moeten aanhouden. U kan natuurlijk altijd proberen dit in uw eentje te doen. Maar het is makkelijker als u iemand bij de hand heeft die u helpt, gefocust en gedisciplineerd te blijven en die assisteert bij het wijzigen van uw koers als de omstandigheden van het leven hierom vragen. Nu dat is vastberadenheid. 
                      

     Deze nieuwsbrief wordt verspreid door Drees Life Services BVBA, Makelaar onder toezicht van het FSMA. Maatschappelijke zetel : Kruisstraat10 te 3665 As, Exploitatiezetel: Jaarbeurslaan 17 bus 12 te 3600 Genk.FSMA n° 60819, NN.: 0479.427.943  Deze nieuwsbrief vertegenwoordigt onze opinie over het besproken onderwerp en is louter informatief. Op geen enkel ogenblik is dit een rechtstreeks aanbod tot productverkoop noch het aanbod van een dienst. De verstrekte informatie volstaat niet om te kunnen overgaan tot een aankoop of een investeringsbeslissing. De verstrekte inlichtingen en opinies die worden voorgesteld worden verkregen via bronnen die volgens Drees Life Services betrouwbaar zijn. Maar Drees Life Services doet geen uitspraak over de volledigheid noch de accuraatheid. Iedere uitgedrukte opinie kan veranderen op termijn. Drees Life Services aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen die geleden kunnen worden door het aanwenden van de verstrekte informatie. Prestaties uit het verleden zijn nooit een garantie voor toekomstige resultaten. Investeringsrisico’s behelzen het verlies van ingezet kapitaal alsook schommelingen ervan. Internationaal gespreide beleggingen behelzen zeer specifieke risico’s zoals valutarisico en politieke instabiliteit. Investeren in nieuwe opkomende landen accentueert zulke risico’s in het bijzonder.   www.Dreeslifeservices.bewww.Dreeslifeservices.bewww.Dreeslifeservices.bewww.Dreeslifeservices.be        


