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Zoals onze voorzitter afgelopen jaar al 
schreef, heeft de uitbraak van COVID-19 
de wereld sociaal, economisch en finan-
cieel op zijn kop gezet. Allereerst hopen 
wij dat jullie familie en vrienden gezond 
zijn, en jullie een goede modus hebben 
gevonden met het noodzakelijke thuis-
werken en jullie draai hebben gevon-
den om op virtuele wijze de dialoog 
met investeerders en andere stakehol-
ders gaande te houden. Het klagen 
over jetlags en klamme vliegtuigmaal-
tijden is bij mij in elk geval snel overge-
gaan in een enorm gemis naar de 
normale IR-activiteiten en dynamiek. 
Hoewel er zeker ook lessen te trekken 
zijn uit deze bijzondere periode, zoals 
een betere werk-privé balans en wat 
minder snel het vliegtuig pakken 
natuurlijk ook positieve invloed op het 
milieu heeft, verlang ik vurig terug  
naar de 'ouderwetse' roadshows en 
conferenties. Het werkt nu eenmaal 
beter elkaar soms in de ogen aan te 
kunnen kijken en een videoverbinding 

is nooit zo volledig als een gesprek in 
persoon. 

De beperkingen van de ‘intelligent lock-
down’ en ‘social distancing’, hebben 
natuurlijk een wisselende uitwerking op 
de performance van verschillende 
bedrijven en sectoren. Maar zelfs bij 
sectoren die relatief goed varen bij de 
beperkingen, is het behoorlijk hectisch 
geweest in het afgelopen jaar. Nog 
vervelender is het voor veel bedrijven 
die door de lockdown hun omzet zien 
verdampen en voor wie het voortbe-
staan onzeker is. Desondanks ben ik 
ook trots op hoe de samenleving met 
de veranderende realiteit is omgegaan 
en haar flexibiliteit heeft getoond. 
Hopelijk zijn we in staat ook de positie-
ve(re) elementen van de pandemie te 
borgen in ons leven in de toekomst. 

Voor de NEVIR betekent dit concreet dat 
een aantal bijeenkomsten en evene-
menten zeer beperkt is geweest. 

Uiteraard hopen wij dat een aantal 
evenementen, zoals de zomer BBQ die 
we samen met ABN AMRO wilden orga-
niseren, alsnog kan plaatsvinden in een 
periode waarin wij elkaar weer op veilige 
manier kunnen ontmoeten. Als bestuur 
zijn we volop plannen aan het maken 
om daadwerkelijk weer concreet invul-
ling te kunnen geven aan de netwerkbij-
eenkomsten en sessies om kennis en 
ervaringen met elkaar te delen. 

Zoals weleens eerder gemeld: de NEVIR 
is voor en door leden. Dat geldt ook voor 
het bestuur van de NEVIR. Ook dit jaar 
zien we een aantal wijzigingen in het 
bestuur. Vorig jaar traden Michel Hulters 
& Serge Enneman af en zullen dit jaar 
Gawithrie Vaanholt en Andreas Bork 
toetreden. Zij hebben dit jaar al volop 
meegedaan aan de vergaderingen en 
zijn in full swing bestuurslid terwijl hun 
benoeming volgt tijdens de 2021 ALV. 
Ook Jonathan Berger zal tijdens deze ALV 
toetreden en heeft recent zijn eerste 
optreden al gehad tijdens de goed 
bezochte Blackrock Webinar. Bij de ALV 

van dit jaar zullen Marieke Palstra en Joris 
Wilton aftreden nadat zij vijf respectieve-
lijk vier jaar onderdeel zijn geweest van 
het bestuur. Vooral Marieke, die de  
intensieve rol van Penningmeester op 
zich heeft genomen in de recente jaren, 
verdient hiervoor een pluim! Mede 
namens de andere leden van het bestuur 
wil ik Marieke en Joris zeer bedanken 
voor hun inzet, de geweldige samenwer-
king en natuurlijk de lol. Mocht je inte-
resse hebben om het bestuur te komen 
versterken om te helpen met het organi-
seren van themabijeenkomsten, infor-
mele netwerk borrels en de jaarlijkse 
Dutch IR Awards teneinde een platform 
te creëren voor kennisdeling en het 
verder professionaliseren van het IR 
vakgebied in Nederland, dan raden we 
jou aan contact op te nemen met het 
secretariaat of een van de bestuursleden. 

In dit jaarverslag leest u meer over de 
bescheiden activiteiten van vorig jaar.   

Het allerbeste! 
Het NEVIR Bestuur

VOORWOORD VAN DE WAARNEMEND VOORZITTER

BESTE NEVIR-LEDEN,
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DE NEVIR ZIET HET ALS HAAR  
MISSIE OM BEURSGENOTEERDE  

ONDERNEMINGEN TE  
ONDERSTEUNEN IN HET  

MAKKELIJKER TOEGANG KRIJGEN 
TOT DE NEDERLANDSE  

EN INTERNATIONALE  
KAPITAALMARKT
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De Nederlandse Vereniging voor 
 Investor Relations (NEVIR) behartigt de 
belangen van haar leden. De NEVIR 
streeft ernaar om beursgenoteerde 
ondernemingen te ondersteunen in het 
makkelijker toegang krijgen tot de 
Nederlandse en internationale kapitaal-
markt. Dit houdt in dat de NEVIR het 
als haar taak ziet om het vakgebied van 
Investor Relations (IR) in Nederland 
verder te professionaliseren om daarbij 
bij te kunnen dragen aan een goed 
functionerende kapitaalmarkt. 

De NEVIR biedt haar leden toegang tot 
een uitgebreid en bekwaam netwerk. 
De vereniging fungeert als kennis-
centrum voor de leden en organiseert 
verscheidene activiteiten met als doel 
om vergaring en uitwisseling van 
kennis te bevorderen. 

Gedurende het jaar biedt de NEVIR het 
volgende programma aan:
• het organiseren van bijeenkomsten 

en presentaties over actuele  
IR-onderwerpen en relevante  

ontwikkelingen die het vakgebied 
direct of indirect raken;

• het organiseren van informele bij-
eenkomsten om het uitwisselen van 
kennis en ervaring te bevorderen;

• het aanbieden van opleidingen van 
externe partijen tegen aantrekkelijke 
voorwaarden voor haar leden.

Ieder jaar organiseert de NEVIR twee 
tot vier bijeenkomsten en presentaties 
over relevante IR-onderwerpen. Hier 
delen specialisten hun kennis en 
 ervaring over een specifiek onderwerp, 
gevolgd door een discussie met de 
aanwezige leden. De bijeenkomsten 
worden normaal gesproken afgesloten 
met een informele lunch, diner of borrel 
om de leden de kans te geven om met 
elkaar van gedachten te kunnen wisse-
len. Helaas hebben de fysieke evene-
menten in de 2020 niet plaats kunnen 
vinden wegens COVID-19 en is er 
buiten de Dutch IR Awards 2020 geen 
andere bijeenkomst georganiseerd. Wel 
is er in juni 2020, in samenwerking met 
de Erasmus Universiteit, een driedaagse 

masterclass georganiseerd waarbij 
NEVIR members met 20% korting aan 
konden deelnemen.

De NEVIR stimuleert haar leden om uit 
te blinken in zijn of haar vakgebied. 
Erkenning hiervoor wordt gegeven 
tijdens de jaarlijkse Dutch IR Awards, 
waar een vakkundige en onafhankelijke 
jury een prijs uitreikt aan zowel het 
bedrijf met de beste IR prestaties en de 
beste IR-professional. Op pagina 8 van 
dit verslag worden de Dutch IR Awards  
2020 & 2021 beschreven. 

ONZE MISSIE
De NEVIR behartigt de belangen van 
haar leden, bestaande uit ‘uitgevende 
instellingen en bedrijfsleden’ die actief 
zijn in IR. 

Vertegenwoordiging en ondersteuning 
vinden plaats voor een breed scala van 
aspecten die met het vak te maken 
hebben. De NEVIR ziet het als haar 
missie om beursgenoteerde onder-
nemingen te ondersteunen in het 

makkelijker toegang krijgen tot de 
Nederlandse en internationale kapitaal-
markt. Dit probeert de vereniging te 
bereiken door te fungeren als kennis-
centrum waarbij aandacht is voor  
relevante actuele ontwikkelingen.  
De NEVIR stimuleert een verdere 
professionalisering van het vakgebied 
in Nederland, om op die manier een 
positieve bijdrage te leveren aan een 
goed functionerende kapitaalmarkt. 

ONZE GEDRAGSCODE
De NEVIR heeft een eigen gedragscode 
met de volgende uitgangspunten: 
• een transparante en constructieve 

dialoog tussen onderneming en 
investeerders;

• gelijke behandeling van alle inves-
teerders;

• streven naar ‘best practices’ inzake 
normen en waarden van de kapitaal-
markt;

• regels zijn afgeleid van principes.

www.nevir.nl

PROFIEL
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Het bestuur bestaat uit:

MARIEKE PALSTRA (1972)
Tijdelijke voorzitter
Penningmeester
  Director Investor Relations, 

Marketing and Communications 
Intertrust N.V.

SERENA ZUIDEMA (1986)
Secretaris
 Investor Relations Officer Signify N.V. 

KIRSTEN VAN ROOIJEN (1984)
Dutch IR Awards en communicatie
  Managing Director Computershare - 

Georgeson

BESTUURSVERGADERINGEN
In 2020 heeft het bestuur regelmatig vergaderd middels 
conference calls. Om de twee maanden werd overleg 
gevoerd en aan het einde van het jaar, met name vanwege 
de Dutch IR Awards, werd regelmatiger vergaderd. 

Voor bepaalde aandachtsgebieden zijn aparte commissies 
ingesteld, zoals voor de Dutch IR Awards. De belangrijkste 
onderwerpen van onze vergaderingen waren:
• Programma activiteiten;
• Dutch IR Awards;
• Aanbieden opleidingsmogelijk heden;
• Werving nieuwe leden;
• Financiën;
• Samenstelling en taakverdeling van het bestuur.

BESTUUR
In 2020 hebben wij tijdens de Algemene Leden Vergadering 
(ALV) in juni afscheid genomen van Michel Hülters als voorzit-
ter van de vereniging. Daarnaast hebben wij ook afscheid 
genomen van Serge Enneman als bestuurslid. Wij zijn beide 
bijzonder dankbaar voor de waardevolle  
bijdragen aan de vereniging. Tot het bestuur zijn in 2020 
toegetreden Gawithrie Vaanholt en Andreas Bork. Zij zullen 
benoemd worden tijdens de ALV in 2021 evenals Jonathan 
Berger die in de loop van 2021 is toegetreden.

JORIS WILTON (1978)
Opleidingen
 VP Corporate Communications  
 & Investor Relations - 
 Just Eat Takeaway.com N.V.

GAWITHRIE VAANHOLT (1987)
Activiteiten en evenementen 
  Specialist in digitale communicatie 

en Investor Relations

ANDREAS BORK (1973)
Activiteiten en IR Awards
 Senior IR Officer - Royal Dutch Shell  
 Officer 

JONATHAN BERGER (1977)
Penningmeester vanaf 2021 
 IR FlowTraders

BESTUUR
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BESTUUR

ROTATIEKALENDER BESTUUR

MICHEL HÜLTERS 
Voorzitter
 – Benoemd op ALV 2016
 –  Afgetreden op ALV 2020
 

GAWITHRIE VAANHOLT
Bestuurslid
 – Wordt benoemd op ALV 2021
 – Herbenoembaar op ALV 2024

MARIEKE PALSTRA 
Penningmeester 
 – Benoemd op ALV 2016
 – Herbenoemd op ALV 2020

ANDREAS BORK
Bestuurslid
 – Wordt benoemd op ALV 2021
 – Herbenoembaar op ALV 2024

KIRSTEN VAN ROOIJEN  
Bestuurslid
 – Benoemd op ALV 2019
 – Herbenoembaar 2023

JONATHAN BERGER
Bestuurslid
 – Wordt benoemd op ALV 2021

SERENA ZUIDEMA
Bestuurslid
 – Benoemd op ALV 2018
 – Herbenoembaar op ALV 2022 
 

JORIS WILTON 
Bestuurslid
 – Benoemd op ALV 2017
 – Treedt af op ALV 2021
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9 JANUARI 2020
DUTCH IR AWARDS 2020
Op 9 januari 2020 heeft de NEVIR, nog net voor de Covid-19 
uitbraak, de 13e editie van de Dutch IR Awards georgani-
seerd in het Compagnie Theater in Amsterdam. Ook dit jaar 
was het evenement weer druk bezocht. 

HEEL 2020
IRO NETWORKING DRINKS 
In verband met de Covid-19 pandemie is de NEVIR niet meer 
in staat geweest om de IRO Networking drinks series te 
continueren. 

24 JUNI 2020
NEVIR ALV
NEVIR organiseerde de jaarlijkse ALV voor haar leden, deze 
keer volledig virtueel. Marieke Palstra is herbenoemd als 
bestuurslid voor de aankomende 2 jaar. Serge Enneman trad 
af als bestuurslid en de voorzitter van de NEVIR, Michel 
Hulters, is ook afgetreden in verband met het aflopen van de 
termijn in het bestuur.   

EVENEMENTEN 2020 DUTCH IR AWARDS 2021

Dit jaar helaas geen organisatie van de IR awards. Als bestuur 
hebben we gekeken naar diverse mogelijkheden ook om de 
awards volledig virtueel te organiseren, echter hebben wij 
besloten te wachten tot een moment waarop we wel bij 
elkaar zouden kunnen komen. In de planning staat nu een 
evenement in juli 2021. 

nevir jaarverslag 2020 8



DE NEVIR STIMULEERT 
HAAR LEDEN OM UIT TE 

BLINKEN IN ZIJN OF HAAR 
VAKGEBIED. ERKENNING 

HIERVOOR WORDT 
GEGEVEN TIJDENS 

DE JAARLIJKSE NEVIR 
AWARDS
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie Realisatie
2020 2019

Baten
Contributie* -250  63.250 
Funding Dutch IR Awards 66.150  68.350 
IR Trainingen –  –   
Interest  76 

65.900  131.676 

Lasten
Dutch IR Awards 78.572  79.898 
Bijeenkomsten 5.465  4.997 
NEVIRPedia/website –  1.728 
Secretariaat 38.796  42.144 
Financiële administratie 1.305  1.136 
Bestuurskosten/diversen 410  1.475 
Bankkosten 25  375 
Afschrijving contributies 4.100 –

128.673  131.753 

Saldo -62.773 – 77

* In 2020 hebben vanwege de Corona pandemie geen bijeenkomsten plaatsgevonden. Derhalve is door het bestuur van de vereniging besloten om in 2020 geen contributie in rekening te brengen.
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VERMOGENSOPSTELLING

2020 2019
Rekening-courant 24.135  18.573 
Deposito 26.696  66.671 
Debiteuren 76.800  15.400 
Vooruitbetaalde kosten –  21.417 
Nog te factureren –  64.617 

Totaal activa 127.631  186.678 

Crediteuren 9.315  5.588 
Eigen vermogen 118.316  181.090 

Totaal passiva 127.631  186.678 
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Deze publicatie kwam mede tot stand dankzij  
de bijdrage van Domani, Den Haag

NEVIR Secretariaat
James Wattstraat 100
1097 DM Amsterdam 
020 575 40 83
secretariaat@nevir.nl
www.nevir.nl

mailto:secretariaat%40nevir.nl?subject=
http://www.nevir.nl
http://domanireport.nl/nl/
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