Overzicht en inzicht voor stichtingen & maatschappelijke organisaties
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Beleggingsbeleid
	Het huidige beleggingsstatuut bleek erg verouderd. Samen
actualiseren we het beleid. Ook duurzaamheid komt aan
bod. Het fonds verwacht dat het vermogen flink gaat groeien
en heeft een zeer lange beleggingshorizon. Daarom worden
alternatieve beleggingsvormen meegenomen in de analyse
van het nieuwe beleid.

1
Vermogensdoelen, risicohouding & ambitie
	Samen met het bestuur brengen we de vermogensdoelen
en risicohouding in kaart. In een educatieve sessie
bespreken we met de bestuursleden welke duurzame
principes belangrijk zijn voor het fonds. Een uitgebreide
scan geeft advies over de governance.

3
Portefeuilleconstructie & managersselectie
	Binnen de kaders van het statuut wordt de beleggings
portefeuille samengesteld door het Outsourced
CIO-team. Zo worden onder andere verschillende
beleggingscategorieën beoordeeld, maar ook de ESGcriteria, de verhouding tussen liquide en illiquide
beleggingen, regioverdeling en de kredietkwaliteit.

4
Portefeuillemonitoring en -bijsturing
	Bij één van de bedrijven uit de portefeuille worden
slechte arbeidsomstandigheden gesignaleerd. Een
gesprek met de manager van het fonds en het bedrijf
zelf leidt tot een verbeteringsplan. Vorderingen
worden gemonitord en gerapporteerd. Een veranderd
inflatiescenario zorgt voor bijsturing, het renterisico
wordt verlaagd.

5
Administreren, rapporteren & verantwoorden
	Behalve de standaard maatwerkrapportages krijgen de bestuurders
een live-inkijk via de app en de maand-/kwartaalrapportages. Het
fonds krijgt haar eigen duurzaamheidsverslag en input voor het
jaarverslag. De vaste relatiebeheerder en vermogensbeheerder uit het
OCIO-team sluiten vier keer per jaar aan bij de bestuursvergadering
om dieper in te gaan op de ontwikkelingen in de portefeuille.
6
Uitkomst
	
De bestuurders zijn in control over de beleggingen en het
risico- en reputatiemanagement zijn goed geregeld, dankzij
de Outsourced CIO-dienstverlening. Zo kan het fonds zich
focussen op zijn maatschappelijke doelstellingen.
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Disclaimer
De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor algemene
doeleinden. Met uw individuele specifieke omstandigheden is geen rekening gehouden.
De informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander
professioneel advies. Wij adviseren u op grond van de informatie niet meteen tot actie over
te gaan en voorafgaand aan uw eventuele actie eerst deskundig advies in te winnen. Deze
publicatie is geen aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen.

Disclaimer
Kempen Capital Management NV, ook handelend onder de naam Kempen, is statutair
gevestigd te Beethovenstraat 300, Amsterdam, KvK nr. 33181992 met btw-identificatie
nummer NL007604506B01, is een 100%-dochteronderneming van Van Lanschot Kempen
NV, heeft een vergunning als beheerder van diverse beleggingsinstellingen en is bevoegd
op grond van deze vergunning eveneens beleggingsdiensten te verlenen en staat als
zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid
betracht bij de selectie van externe bronnen. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie
van deze bronnen die in deze publicatie is opgenomen juist en volledig is of in de toekomst
zal blijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. Wij zijn niet
verplicht de informatie die we hebben opgenomen in deze publicatie te actualiseren of te
wijzigen. Alle rechten ten aanzien van de inhoud van de publicatie worden voorbehouden,
inclusief het recht van wijziging. Het is niet toegestaan de gegevens in deze publicatie geheel
of gedeeltelijk te reproduceren, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Van Lanschot Kempen NV en Kempen Capital Management NV.

Voor eventuele klachten inzake onze financiële dienstverlening kunt u zich richten tot uw
eigen kantoor van Van Lanschot, de afdeling Klachtenmanagement van het hoofdkantoor,
Postbus 1021, 5200 HC ’s-Hertogenbosch of het Klachteninstituut Financiële Dienst
verlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Heeft u een klacht over Kempen
Capital Management NV dan kunt u contact opnemen met complaint@kempen.nl of een
brief sturen naar Kempen Capital Management NV, Postbus 75666, 1070 AR Amsterdam.

Overige informatie
Van Lanschot Kempen NV, ook handelend onder de naam Van Lanschot, is statutair
gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te ’s-Hertogenbosch, KvK nr. 16038212
met btw-identificatienummer NL001145770B01, is als bank geregistreerd in het Wftregister en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB), Postbus 98
1000 AB Amsterdam, en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Postbus 11723
1001 GS Amsterdam. Van Lanschot kan optreden als aanbieder van betaal-, spaar- en
kredietproducten, als bemiddelaar in verzekeringsproducten en als verlener en/of
uitvoerder van beleggingsdiensten.
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