Reglement Fondsselectiecompetitie 2021
De Fondsselectiecompetitie 2021 loopt van 1 mei 2021 – 31 december 2021. Om mee te kunnen doen hebben we jouw selectie uiterlijk
per 30 april 2021 nodig! Inzendingen erna en inzendingen die niet aan de onderstaande regels voldoen kunnen we niet helaas
meenemen.
Er is een aantal regels waar elke deelnemer zich aan dient te houden:
− Elke deelnemer selecteert fondsen of ETF’s in vier beleggingscategorieën (verder uitgelegd op de volgende pagina) voor zijn of
haar portefeuille.
− De vier beleggingscategorieën zullen per 1 mei 2021 een gelijke weging hebben in de portefeuille (25%) en er zal geen rebalancing
plaatsvinden. Het is ook niet mogelijk om halverwege de competitie te wisselen van beleggingsfonds of ETF.
− Degene met het hoogste rendement per 31 december 2021 is de winnaar.
− De top 3 van de competitie krijgt een net iets te grote potsierlijke beker, bewondering en respect van de mededeelnemers en een
feestelijke huldiging.
− Mocht het voorkomen dat één van jouw beleggingsfondsen, ETF’s (of desbetreffende shareclass) wordt opgeheven voor het einde
van het jaar, dan maak je geen kans meer op de winst: "To finish first, you must first finish." - Juan Manuel Fangio.
− AF Advisors en Fondsnieuws treden niet met de namen van de deelnemers (behalve de winnaars) en de uitslag van de competitie
naar buiten. Alleen de deelnemers worden geïnformeerd over hun eigen uitslag.
− AF Advisors zal 2 keer een tussenstand delen via de email, daarnaast zal er geen tussentijdse informatie worden verstrekt.
− Door mee te doen aan deze competitie geef je toestemming voor het tijdelijk vastleggen van je gegevens zoals naam en
emailadres. Deze worden louter gebruikt voor communicatie over deze competitie en daarna verwijderd.
− Medewerkers van AF Advisors en Fondsnieuws kunnen meedoen, maar niet winnen.
− Mochten er hele grote aantallen deelnemers meedoen dan behoudt AF Advisors het recht om een maximum aantal deelnemers te
laten meedoen.
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Handleiding Fondsselectiecompetitie 2021
Stap 1: Ga naar www.fondsnieuws.nl Laat je niet afleiden door de interessante artikelen, navigeer
door naar FN Research (rechtsboven) en daarbinnen naar FondsenAnalyse.
Stap 2: Selecteer één beleggingsfonds of ETF voor elk van de volgende vier beleggingscategorieën:
- Aandelen Wereldwijd
- Aandelen Europa
- Aandelen Opkomende markten
- Aandelen Verenigde Staten
Dit kan gemakkelijk door in de navigatiebalk eerst vermogenscategorie “Aandelen” te selecteren en
daarna één voor één de bovenstaande subcategorieën te selecteren. Zorg ervoor dat de valuta van
het beleggingsfonds of ETF euro (EUR) of US dollar (USD) is. Ook dit kan in de navigatiebalk.
Beleggingsfondsen in andere vermogenscategorieën, subcategorieën of valuta worden in deze
competitie niet geaccepteerd ook al is het nog zo’n goede belegging.
Stap 3: Noteer de identifier (ISIN) van de vier gekozen beleggingsfondsen en stuur deze naar
m.kasbergen@af-advisors.nl. Menno is werkstudent en Chef Competities bij AF Advisors. Indien de
inzending geldig is, krijg je van hem een bevestiging van deelname. Dit kan een paar dagen duren
omdat hij ook aan zijn scriptie moet werken.
Stap 4: Als tegenprestatie vragen we iedereen die mee wil doen om een bedrag naar keuze te doneren
aan Support Casper, een stichting die baanbrekend onderzoek doet naar alvleesklierkanker. Een
bijzonder gemene en dodelijke ziekte. Gemakkelijk een bijdrage storten kan
via: https://www.supportcasper-acties.nl/actie/af-advisors
Stap 5: Nu je toch de Fondsnieuws website gevonden hebt, lees alsnog die interessante artikelen en
blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen in de beleggingsmarkt.
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