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Zeer gewaardeerd NEVIR lid,

Kijkend naar de ontwikkeling van de AEX, 
lijkt 2014 een redelijk saai jaar geweest: 
keurig circa 6% er bij op jaarbasis. Een saai 
jaar was het echter allerminst!
•	 Met name oktober en november lieten 

zien hoe grillig 2014 eigenlijk was: 
binnen een maand eerst 10% er af, 
om vervolgens 12% te stijgen naar het 
jaarrecord van 431. De AEX is in 2014 
maar liefst 25 keer door de 400 punten 
grens gegaan;

•	 2014 was een record jaar voor beursin-
troducties, maar ook nu was er weer een 
groot aantal bedrijven dat van de beurs 
gehaald is of onderwerp is van een 
overname (Ziggo, DE Masterblenders, 
Corio, Exact, Nutreco). Per saldo groeide 
het Damrak met drie fondsen;

•	 Het was ook het jaar waarin aandeel-
houders werden verrast door fikse 
winstwaarschuwingen (Fugro, BAM)  
en geruchtmakende zaken zoals bij 
Imtech, SBM Offshore, Ballast Nedam  
en mijn eigen werkgever Delta Lloyd;

•	 Acht aan de Amsterdamse beurs 
genoteerde bedrijven verloren meer 
dan 30% van hun beurswaarde, met 
als uitschieter Imtech dat 91% minder 
waard werd. Daar staan negen bedrijven 
tegenover die hun beurswaarde met 
meer dan 30% zagen toenemen. 

Kortom, een ‘bumpy ride’!

De NEVIR kende helaas ook een  
‘bumpy ride’ in 2014. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van 12 juni 2014 ben ik 
benoemd als voorzitter. Een van de eerste 
zaken die moest worden opgepakt betrof  
het feit dat, na controle door de kascom-
missie, er onregelmatigheden waren ge-
constateerd in de administratie. Gedurende 
meerdere jaren bleek de bankrekening van 
NEVIR door een medewerker gebruikt voor 
het doen van uitgaven waarvan het zakelijke 
karakter ontbrak, en die niet door een 
bestuurslid waren geautoriseerd. Hierdoor 
werd de bankrekening van NEVIR de  
facto gebruikt als rekening courant faciliteit, 
waarbij gelden werden geleend en (deels) 
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terugbetaald. Na ontdekking hebben wij 
als bestuur besloten om als gevolg van 
deze vertrouwensbreuk direct afscheid te 
nemen van deze persoon. De in de loop der 
jaren opgebouwde schuld jegens NEVIR is 
door de betreffende medewerker volledig 
teruggestort en daarmee is enige schade 
teniet gedaan. Dat deze onregelmatigheden 
konden plaatsvinden, is deels te wijten aan 
het feit dat de processen die ten grondslag 
lagen aan de autorisatie van uitgaven en de 
controle hierop niet adequaat waren. Dit is 
voor ons reden geweest om deze processen 
op orde te brengen. Allereerst hebben 
wij een professioneel administrateur de 
boekhouding laten invoeren in een  
boekhoudpakket. Tevens hebben wij als 
bestuur duidelijk met elkaar de taakverdelin-
gen en functieomschrijvingen besproken en 
vastgelegd, een wisseling van de portefeuil-
les doorgevoerd, en zijn procedures verder 
geformaliseerd. Ook het secretariaat van 
onze vereniging is in 2014 overgegaan naar 
een professioneel extern bureau, en wordt 
nu gevoerd door Eva Smeenk en Bianca 
Bakker van Citigate First Financial.  

 bedrijfsleden    consultants   



Na afronding van bovenvermeld issue is  
op de Bijzondere Ledenvergadering van  
26 september Jan-Pieter van Winsen uit  
het Bestuur teruggetreden. NEVIR is  
Jan Pieter veel dank verschuldigd. Reeds 
werkzaam voor Randstad in Portugal is  
hij aangebleven als bestuurslid om te  
helpen om boven vermeld issue tot een  
goed einde te brengen. Zijn ervaring 
als voormalig accountant kwam hierbij 
uitstekend van pas! 

Gelukkig waren er afgelopen jaar ook mooie 
hoogtepunten. De primaire doelstellingen 
van de NEVIR zijn kennisoverdracht en 
netwerkmogelijkheden. Dat doen we door 
het organiseren van circa 8 activiteiten 
per jaar. Deze variëren van een gezellige 
borrel tot events waar onder leiding van een 
professionele moderator een meer inhou-
delijke discussie wordt gevoerd over een 
bepaald onderwerp, en alles daar tussen 
in. Persoonlijk vond ik de gezamenlijke 
bijeenkomst met de DACT, de vereniging 
van treasurers, zeer interessant. 
Onder het motto “Same DNA, different 

interests?” is door de aanwezigen  
gediscussieerd over thema’s die beide 
vakgebieden verenigen, maar ook over 
thema’s die beide vakgebieden juist 
verdelen. Omdat we gemerkt hebben  
dat bepaalde onderwerpen meer leven 
onder de small caps en andere onder- 
werpen weer meer onder de large caps, 
hebben we daar voor het eerst ook 
onderscheid in gemaakt. Zo was er in het 
voorjaar een activiteit specifiek geënt op 
small caps. In januari 2015 zijn wederom de 
Dutch IR Awards uitgereikt. Jaar-in, jaar-uit 
kunnen wij rekenen op een groter aantal 
aanwezigen, en dit jaar was dit evenement 
wederom een groot succes. Het winnen van 
een IR Award is een prestatie om trots op te 
mogen zijn. Het is geen fop prijs die je kunt 
kopen. Deze prijs is gebaseerd op een heel 
gedegen onafhankelijk onderzoek onder 
analisten en beleggers. Het is daarmee  
echt een erkenning dat wat je doet 
gewaardeerd wordt door de doelgroep.  
Uit eigen ervaring weet ik hoe het voelt om 
als winnaar met zo’n award in je handen  
te staan. Helaas weet ik uit eigen ervaring 
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ook hoe het voelt om genomineerd te zijn, 
en niet te winnen...

Als bestuur willen we er daarnaast aan 
werken om ook de kennisoverdracht weer 
een impuls te geven. Zo is na meerdere 
jaren van ideeën en praten eindelijk 
NEVIRPedia gelanceerd. Dit wordt 
de centrale plaats voor en door de IR 
community, waar ervaren IR-professionals, 
maar zeker ook nieuwkomers in ons vak, 
terecht kunnen voor het uitwisselen van 
kennis en ervaringen. De site is een levend 
document, en wordt zo succesvol als de 
gebruikers het maken. Ik nodig jou dan 
ook van harte uit de site te gaan bezoeken 
en jouw kennis en ervaring te delen met 
vakgenoten. Vanuit het bestuur van NEVIR 
heeft Caroline Vogelzang zich zeer actief 
ingezet om NEVIRPedia te realiseren. 
Caroline zal op de komende ALV afscheid 
nemen van het NEVIR bestuur, nu zij aan 
het einde is gekomen van haar termijn 
van 4 jaar. Ik wil Caroline hartelijk danken 
voor haar goede werk en bijdrage aan 
NEVIR. Caroline zal in het bestuur worden 
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opgevolgd door Willem van den Berg  
van Aegon. 

Als je dit leest, zijn we al ver gevorderd 
in 2015. De meesten van ons hebben de 
Kw1 resultaten al achter de rug, en het 
AvA-seizoen is inmiddels ook afgerond. De 
activiteiten van onze vereniging in 2015 zijn 
tot nu toe een groot succes geweest en voor 
de komende maanden staan er nog diverse 
mooie evenementen op de agenda. Ik hoop 
jullie daar in grote getalen te ontmoeten.

Roeland Haanen
Voorzitter
 



De Nederlandse Vereniging voor Investor 
Relations (NEVIR) behartigt de belangen 
van de bij haar aangesloten leden. 
Daarnaast hebben wij als NEVIR tot doel het 
ondersteunen en stimuleren van activiteiten 
voor de leden, zoals:
•	 het geven c.q. laten geven door 

deskundigen van presentaties over 
actuele IR-onderwerpen;

•	 het organiseren van bijeenkomsten 
ter bevordering van de onderlinge 
contacten, kennisuitwisseling en 
opleidingen etc.

Jaarlijks organiseren wij vijf tot tien 
bijeenkomsten en workshops, vaak bij 
onze bedrijfsleden, over verschillende 
IR-onderwerpen. Hier laten specialisten hun 
licht schijnen op een specifiek onderwerp, 
gevolgd door discussie met de aanwezige 
leden. Wij sluiten iedere bijeenkomst af met 
een borrel of diner om ook op informele 
wijze de onderlinge contacten met de 
collegae te bevorderen en van gedachten te 
kunnen wisselen.

OnzE mISSIE
De NEVIR behartigt de belangen van 
haar leden uitgevende instellingen en 
bedrijfsleden actief in IR services. Vertegen-
woordiging en ondersteuning vinden plaats 
voor alle aspecten die met het vak te maken 
hebben.

Onze doelstellingen zijn:
•	 het leveren van een bijdrage aan een 

goed functionerende kapitaalmarkt;
•	 versterking van de netwerk- en klank-

bordfunctie;
•	 verdere professionalisering van zowel 

het vak als de branche.

OnzE GEdRAGScOdE
De NEVIR heeft een eigen gedragscode  
met de volgende uitgangspunten:
•	 een transparante en open dialoog  

tussen onderneming en investeerders;
•	 gelijke behandeling van alle  

investeerders;
•	 streven naar best practices inzake 

normen en waarden van de  
kapitaalmarkt;

•	 regels zijn afgeleid van principes.

www.nevir.nl

Profiel
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Het bestuur bestaat thans uit:
•	 ROELAnd HAAnEn (1970)

Voorzitter
Manager Investor Relations Delta Lloyd

•	 cARL HOYER (1969)
Secretaris
VP Corporate Communications & 
Investor Relations Wessanen

•	 WOUTER VAn dE PUTTE (1970)
Penningmeester
Director Treasury & Investor Relations 
Ziggo

•	 cAROLInE VOGELzAnG (1959)
NEVIRPedia
Director Investor Relations & Corporate 
Communications Kardan

•	 AnnEKE HOIJTInK (1980)
Bijeenkomsten 
Manager Investor Relations Vastned

•	 UnEKE dEKKERS (1972)
Dutch IR Awards en  
communicatie
Managing Director Citigate First 
Financial

BESTUURSVERGAdERInGEn
Het bestuur heeft frequent vergaderd in 
2014 en daarbij regelmatig gebruik gemaakt 
van conference calls. Bijna iedere maand 
werd overleg gevoerd en aan het eind 
van het jaar, mede vanwege de Dutch IR 
Awards, werd regelmatiger vergaderd. Voor 
bepaalde aandachtsgebieden zijn aparte 
commissies ingesteld, zoals voor de Dutch 
IR Awards, NEVIRPedia en bijeenkomsten. 
Hierin kunnen ook niet bestuursleden zitten 
zoals Emilie de Wolf (NEVIRPedia) en Frank 
Jansen (Dutch IR Awards).

De belangrijkste onderwerpen van onze 
vergaderingen waren:
•	 Programma ledenbijeenkomsten
•	 NEVIRPedia
•	 Dutch IR Awards
•	 IR Master Class (onze opleiding)
•	 Financiën
•	 Samenstelling bestuur
•	 Werving nieuwe leden
 

BESTUUR
In 2014 hebben wij in de ALV in juni afscheid 
genomen van Huib Wurfbain als bestuurslid. 
Wij danken Huib zeer, die zich gedurende 
zijn tijd als bestuurslid van NEVIR heeft 
ingezet voor de verdere professionalisering 
van NEVIR. In de BLV in september kwam 
er met de decharge voor het gevoerde 
beleid een einde aan het voorzitterschap 
van Jan Pieter van Winsen, die voor 
zijn werkgever Randstad naar Portugal 
gezonden is. De NEVIR is hem veel dank 
verschuldigd voor zijn inzet als bestuurslid.

Bestuur
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10 APRIL 2014
netwerkborrel InG
Na een uiteenzetting door ING over wat 
beleggers en analisten van bedrijven 
verwachten met betrekking tot onder andere 
forecasts en het opvragen van consensus 
ontstond er een levendige discussie over 
het onderwerp. Er werd afgesloten met een 
hapje en een drankje. 

12 JUnI 2014  
ALV / nEVIR en dAcT in debat 
“Same dnA, different interest?”
In de Algemene Ledenvergadering (ALV) 
is verslag gedaan over het verenigingsjaar 
2013, de gedragscode en het activiteiten-
programma voor de resterende maanden. 
Nadat onregelmatigheden waren geconsta-
teerd in de jaarrekening over 2013, waren 
de punten op de agenda die betrekking 
hebben op de jaarrekening over 2013, 
decharge van het bestuur en kascontrole 
uitgesteld tot de BLV van 26 september. 
Na de ALV organiseerden DACT en NEVIR 
een gezamenlijke conferentie. Met als 
overkoepelend thema ‘Same DNA, different 
interests?’ stond hierin de nauwe samen-
werking tussen beide beroepsgroepen 
binnen hun eigen rol, positie en bijbehoren-
de verantwoordelijkheden centraal. Onder 
leiding van Lars Duursma, viervoudig en 
regerend Nederlands kampioen en wereld-
kampioen (2006) debatteren, passeerden tal 
van praktijkkwesties de revue, zoals: hebben 
treasurers en Investor Relations Managers 
elkaar nodig of kunnen zij ook zonder 

elkaar? Is de gewenste samenwerking in 
overeenstemming met de werkelijkheid? 
Weten beiden voldoende van elkaars 
vakgebied? Bedienen zij verschillende 
doelgroepen? Behartigt de IR-manager 
de belangen van de aandeelhouder en de 
treasurer die van de debt-holder? En hoe 
zit het met de carrière van de treasurer en 
IR-manager? Zijn het fuikfuncties of bieden 
deze juist doorgroeimogelijkheden?
Na de plenaire discussie was het woord  
aan Wouter van de Putte, Director  
Treasury & Investor Relations bij Ziggo. 
In de afgelopen jaren heeft Ziggo, en met 
name haar financieringsstructuur, veel  
ontwikkelingen doorgemaakt. Van een 
‘highly leveraged’ onderneming onder 
private equity naar meer ‘investment grade’ 
na de beursgang in 2012. Aan de hand  
van zijn ervaringen bij de verschillende 
transacties (beursgang, herfinanciering  
en overname) gaf Wouter een helder beeld  
van hoe de verschillende rollen van  
Treasury en Investor Relations zich tot 
elkaar verhouden.

Activiteiten  
2014-2015
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28 AUGUSTUS 2014 
Summer BBQ (ism Kempen)
Eind van de zomer kwamen zo’n 60 
institutionele beleggers en NEVIR-leden 
samen bij Strand-Zuid in Amsterdam voor 
een gezellig BBQ. Een goed moment 
om elkaar voor het roadshow-seizoen in 
september te treffen. Het was het tweede 
jaar op rij dat we deze BBQ organiseerden 
in samenwerking met Kempen & co. Na de 
geslaagde eerste twee jaar, zal de BBQ in 
2015 wederom worden georganiseerd.

23-24 SEPTEmBER 2014
3rd Pan-European IR conference  
in Brussels
In samenwerking met onze IR zusterver-
enigingen BIRA (België), CLIFF (Frankrijk) 
en FIR (Portugal) en Euronext hebben 
wij voor de derde keer de Pan European 
Conferentie voor IRO’s in Brussel georgani-
seerd. Het thema was “IR: New times, ask 
for new standards”. Circa 125 IRO’s waren 
samengekomen in Brussel om met elkaar 
van gedachten te wisselen. Het programma 
bestond uit:
•	 Plenary session: “Revealing the 

backroom tales of CEO & IRO during 
times of change” 

•	 Plenary session: “Sell side under 
pressure: impact on IR“

•	 Breakout session: “Bringing European 
companies and American investors 
together: US-buy side expectations and 
European company experience”,           

•	 Breakout session: ”Integrated Reporting: 
where do we stand, where do we want to 
go and how do we get there?”

Activiteiten  
2014-2015

•	 Informal parallel debate sessions per 
sector, where topical subjects within 
each sector were discussed in a round 
table setting

•	 Keynote: “IR: new times, ask for new 
standards” by Dr. S. (Stephan) Hollander, 
Professor of Accounting, Tilburg 
University

Voorafgaand aan het event werd een diner 
gehouden in het oude beursgebouw in 
Brussel.

26 SEPTEmBER 2014
BLV / nEVIR en Georgeson  
“Terugblik AVA 
In de Buitengewone Ledenvergadering 
(BLV) is de jaarrekening over 2013 
gepresenteerd en besproken, is decharge 
verleend aan het bestuur over het  
verenigingsjaar 2013, en zijn het budget 
2014 en budget 2015 besproken.

Na de BLV is in samenwerking met 
Georgeson een bijeenkomst gehouden 
waarin werd teruggeblikt op het afgelopen 
AVA seizoen. Ook werden er tips gegeven 
ter voorbereiding op de komende AVA’s.
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17 dEcEmBER 2014
TREndS & TOPIcS
In samenwerking met Kepler Cheuvreux 
is op 17 december de inmiddels traditio-
nele Trends & Topics lunch gehouden in 
Hotel Arena. Jan Nooitgedagt (voormalig 
accountant, oud-CFO Aegon, nu 
commissaris) heeft tijdens de Trends & 
Topics lunch zijn visie gegeven op de 
bijdrage van IR aan de strategie van een 
onderneming, de toenemende rol van de 
accountant bij IR-gerelateerde onderwerpen, 
en de mate waarin IRO’s hun kennis over 
de onderneming kunnen delen met de Raad 
van Commissarissen.

Nina Hodzic (sr Environmental, Social 
and Governance Specialist bij ING) heeft 
de aanwezige IRO’s onderhouden met 
betrekking tot ESG analyses & rapportages 
en screenings methoden, en ‘unlocking the 
value of integrating reporting’.

19 mAART 2015
nEVIR BIJEEnKOmST 
AcTIVISTIScH AAndEELHOUdER
Met een expert panel, bestaande uit  
Charles Palmer (FTI Consulting), Cas 
Sydorowitz (Georgeson), Pieter Riemer 
(Linklaters) en Rik Rensen (Value@Stake)
zijn wij dieper ingegaan op: How to outsmart 
the activist investor? A practical case 
experience in dealing with shareholder 
activism in the digital age. Het panel heeft 
met een twintigtal leden een levendige 
discussie gevoerd over hoe om te gaan  
met activistische aandeelhouders.

Activiteiten  
2014-2015

12 mEI 2015
nEVIR netwerkborrel
Op onze netwerkborrel in het recent 
geopende restaurant BAUTZUID in 
Amsterdam zijn circa 25 leden afgekomen. 
Onder het genot van een drankje en bitterbal 
was dit een mooi moment om de laatste 
nieuwtjes uit te wisselen en over het vak te 
discussiëren.
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In voorgaande jaren hebben we meerdere 
keren verslag gedaan van het project 
‘NEVIRPedia’, het platform voor (en door) 
Investor Relations Officers, IR consultants 
en ieder ander die geïnteresseerd is in de 
vele verschillende en interessante aspecten 
van Investor Relations (en alles wat er bij 
komt kijken). 

Dit project werd eind 2012 geïnitieerd, met 
als doel de binnen de NEVIR aanwezige 
kennis over Investor Relations te bundelen 
en breder te kunnen delen. Sindsdien zijn 
vele NEVIR leden actief geweest om de 
lancering van NEVIRPedia in 2014 te 
bewerkstelligen. Het is gelukt! Op 
10 december 2014 werd de site van 
NEVIRPedia gelanceerd, met dank –  
onder meer – aan DartGroup. 

Nu is het aan de leden om het succes van 
NEVIRPedia te vervolmaken. Immers, de 
doelstelling is dat NEVIRPedia een levendig 
platform is waar kennis en ervaring op 
het gebied van Investor Relations wordt 
uitgewisseld door allen die betrokken zijn 

bij IR activiteiten ofwel die hier interesse 
in hebben. Het is daarom ook van belang 
dat we meer ‘eyeballs’ naar de site trekken. 
We hebben ons lid Emilie de Wolf, die al 
vanaf het begin nauw betrokken was bij de 
totstandkoming van NEVIRPedia, bereid 
gevonden om de marketing en de inbedding 
van NEVIRPedia in allerlei NEVIR activitei-
ten voor haar rekening te nemen. 

Daarnaast vragen wij alle leden actief met 
de site aan de slag te gaan en input te 
leveren daar waar nodig of opportuun.

En wie weet ... zal NEVIRPedia ooit het 
internationale platform zijn ‘ for all you ever 
wanted to know about Investor Relations’ ... 
Wouldn’t that be great?

www.nevirpedia.nl/manual

nEVIRPedia
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Het bestuur ziet het als een belangrijke taak 
om haar leden in de gelegenheid te stellen 
de kennis op een hoog peil te brengen en 
te houden. De laatste ontwikkelingen in het 
IR-vak komen dan ook tijdens de leden-
bijeenkomsten met regelmaat aan bod.

Sinds 2007 heeft NEVIR een eigen oplei-
dingsprogramma voor Investor Relations 
Officers en andere corporate professionals 
– zoals company secretarissen, corporate 
communicatie – die direct of indirect bij de 
Investor Relationsfunctie betrokken zijn. 
De NEVIR IR Masterclass bestaat uit een 
intensief 2,5-daags programma, door  
IR-professionals voor IR-professionals. 

Daarnaast worden regelmatig interactieve 
sessies gehouden over door de leden 
aangegeven belangrijke issues en 
conference calls over actuele onderwerpen.

2014 was alweer het achtste jaar dat de 
NEVIR IR Masterclass wordt gehouden. 
Sinds drie jaar is daar de terugkommiddag 
“Return on IR” aan toegevoegd. Ruim 120 

holding professionals van meer dan 50 
bedrijven hebben onze opleiding met goed 
gevolg afgelegd. De opleiding is speciaal 
voor onze bedrijfsleden ontwikkeld. Tijdens 
deze tweedaagse cursus worden de 
belangrijkste onderdelen van de functie van 
Investor Relations van een beursgenoteerde 
onderneming aan de orde gesteld.

De eerste dag komen de belangrijkste 
spelregels voor beursgenoteerde bedrijven 
aan bod: vennootschapsrecht, effectenrecht, 
de spelers op de kapitaalmarkt en de interne 
rol van investor relations/interactie met 
andere holdingfuncties. Op dag twee wordt 
een bezoek aan de trading floor gebracht en 
wordt aandacht besteed aan externe com-
municatie en de marketingrol van investor 
relations.

In 2014 werd de cursus tweemaal 
gehouden, in juni en november/december. 
De opleiding wordt met hoge cijfers 
beoordeeld door de deelnemers (gemiddeld 
8) waarbij de terugkommiddag veel ruimte 
biedt om de opgedane ervaringen te delen, 

te spiegelen met co-professionals en extra 
kennis op te doen. Afgelopen jaar waren 
we de twee dagen te gast bij respectievelijk 
Euronext en ING.

Docenten zijn ervaren directeuren IR, CC of 
kapitaalmarktexperts, zoals Henk-Jan Ten 
Brinke (Ahold), Paul Willem van Gerwen 
(AFM), Annegien Blokpoel (PerspeXo), 
Jurgen Pullens (Nutreco), Wouter van de 
Putte (Ziggo), Robin Boon (AEGON), Dave 
Huizing (DSM), Jan van den Bossche (DSM) 
en Peter van Driel (Shell).

Als NEVIR streven wij er naar om tweemaal 
per jaar de IR Masterclass te organiseren. 

IR master class
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Op 8 januari 2015 hebben wij als NEVIR 
alweer voor de achtste keer de Dutch IR 
Awards georganiseerd. Ook ditmaal werd 
de uitreiking gehouden in de Amsterdam 
Arena. De avond werd begonnen met een 
borrel, waarna de 250 gasten aan tafel 
gingen. De avond werd op een onderhou-
dende manier door moderator Rens de 
Jong aan elkaar gepraat. Uiteraard was het 
hoogtepunt de uitreiking van de zes awards 
voor beste bedrijf en beste professional in 
de categorieën AEX, AMX en AScX/overig. 
Daarnaast werd er voor de eerste maal een 
oeuvre award uitgereikt. Al met al wederom 
een zeer goed bezochte en geslaagde 
Awards avond.

Graag bedanken wij op deze plaats 
nogmaals onze sponsoren zonder wie deze 
Awards avond niet mogelijk was geweest.

PLATInUm
ING
Kempen
Rabobank

GOLd
ABN AMRO
Bloomberg
Citigate First Financial
Georgeson
Ipreo
Kepler / Cheuvreux

Wij zijn ook onze Silver en Bronze 
sponsoren veel dank verschuldigd.

dutch IR Awards 2014

nOmInATIES En AWARdS
De nominaties voor de Dutch IR Awards 
zijn gebaseerd op het onderzoek van Extel 
WeConvene en een aanvullend onderzoek 
door Citigate First Financial. De uiteindelijke 
winnaars zijn door een vakjury gekozen. De 
vakjury werd dit jaar gevormd door Rients 
Abma (Eumedion), Jack Jonk (Delta Lloyd), 
Henk Slotboom (the IDEA!) en Maarten 
Hartog (Teslin). Selectiecriteria die door de 
jury gehanteerd werden om de uiteindelijke 
winnaars te bepalen, waren onder andere: 
•	 Toegankelijkheid van IR afdelingen 

management;
•	 Actieve communicatie met de investment 

community;
•	 Toegevoegde waarde/kennis van de IR 

professional/afdeling;
•	 Transparantie van communicatiemidde-

len: persberichten, presentaties, website, 
jaarverslag;

•	 Continuïteit en bestendigheid disclosure; 
Het voldoen aan of zelf neerzetten van 
best practices.
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AEx

cOmPAnY 
ASmL
ASML weet al een aantal jaar een consistente boodschap te 
brengen. Ze zijn buitengewoon transparant en zeer pro-actief. 
Ze arrangeren zelf de gesprekken met beleggers en benaderen 
deze actief. ASML heeft een zeer benaderbare CEO en CFO, die 
regelmatig interacteren met beleggers, en ook zorgen ze voor de 
contacten tussen beleggers en tenminste een van de leden van 
de Raad van Commissarissen. Alhoewel het jaarverslag over 2013 
(nog) niet uitblonk, deden hun investor presentaties gedurende 
het jaar dat wel. Zeker de presentatie “creating value for all stake-
holders” zet echt een standaard en de hoop is dat dit ook vertaald 
zal worden naar de update van de lange termijn strategie in het 
jaarverslag. Ze delen hun verwachtingen/outlook voor 2020 en 
geven zelfs zicht op 2030.

PROFESSIOnAL
martijn Schuttevaer, Boskalis
Martijn is een uitermate goede IR professional die inmiddels vele 
jaren in het vak zit, en al jaren een hele bestendige lijn neerzet. Hij 
is makkelijk benaderbaar en heeft ontzettend veel kennis op het IR 
gebied. Hij heeft het hele verhaal compleet en beschikt over een 
uitgebreide kennis. Met zo’n sterke en benaderbare IR professi-
onal hebben beleggers veel minder behoefte aan toegang tot de 
Raad van Bestuur. Martijn is vriendelijk en benaderbaar, en altijd 
bereikbaar. Martijn kun je midden in de nacht bellen en hij staat je 
dan nog vriendelijk te woord ook!
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Ahold / Royal dutch Shell

Genomineerden 
Roeland Haanen, delta Lloyd / Sheryl Stokes, Akzonobel
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Amx 

cOmPAnY 
Arcadis
Met kop en schouders stak Arcadis boven de andere genomineerde 
ondernemingen uit. De jury was duidelijk in haar oordeel: het 
management en de IR Afdeling zijn uitermate goed benaderbaar, 
altijd bereikbaar een zeer proactief. Ze hebben altijd duidelijke 
presentaties. Ze zorgen al jaren voor een hoog niveau en zetten de 
standaard voor AMX bedrijven. Ze hebben een heldere, consistente 
strategie en weten deze goed over de bühne te brengen. Arcadis 
wordt geroemd om de continuïteit in haar IR beleid, dat al jaren op 
een hoog niveau zit. Ze zijn proactief en zoeken, ook tussentijds, 
contact met hun beleggers. Daarnaast hebben ze een jaarverslag 
waaraan sommige AEX ondernemingen een voorbeeld kunnen 
nemen, zowel qua financiële als niet-financiële rapportage: het bevat 
een goede SWOT-analyse, een goed overzicht van de strategie en 
het remuneratierapport is heel helder.

PROFESSIOnAL
Joost Slooten, Arcadis
Na de lovende woorden die de jury uitsprak over het IR beleid van 
Arcadis als onderneming en de rol die hun IR professional daarin 
speelt, was de beslissing over deze award snel genomen. Alle 
juryleden zijn positief over Joost. Arcadis wordt niet alleen vanwege 
Joost verkozen tot beste onderneming in de AMX, maar hij heeft 
daar zeker een belangrijke rol in. Zijn kennis is goed en hij kent zijn 
feiten. Hij is consistent en zorgt altijd voor een follow up. Hij is erg 
proactief en toegankelijk.
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Genomineerden
TKH Group / TomTom 

Genomineerden 
Anneke Hoijtink, Vastned / Bisera Grubesic, TomTom 
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AScx/Local 

cOmPAnY 
Grontmij
Grontmij is goed benaderbaar en treedt zelf veel naar buiten. De IR 
manager is benaderbaar en is bijvoorbeeld rondom de herfinancie-
ring ook zeer proactief geweest. Alhoewel de drie genomineerden in 
hun omgang met beleggers elkaar niet veel ontlopen, onderscheidt 
Grontmij zich duidelijk in de kwaliteit van haar verslaglegging. 
Grontmij heeft een heldere SWOT-analyse, een goede risicopa-
ragraaf en een sterk verslag van de raad van commissarissen. 
Alhoewel er zeker nog verbeterpunten zijn, is de rapportage voor 
een smallcap van hoge kwaliteit.

PROFESSIOnAL
carl Hoyer, Wessanen
Carl is een bestendige IR professional met jarenlange ervaring. 
Hij weet wat beleggers verwachten en alhoewel hij niet altijd bij de 
bedrijven zit waar dat het gemakkelijkste te realiseren is, probeert 
hij hier toch zoveel mogelijk aan tegemoet te komen. Hij is makkelijk 
benaderbaar, vriendelijk en neemt zijn tijd. Hij kent zijn zaken goed 
en neemt ook initiatief om, naar aanleiding van bijvoorbeeld vragen, 
op een later moment een keer iets aan te bieden. Zo neemt hij 
bijvoorbeeld jaarlijks contact op met verschillende beleggers om te 
inventariseren of en zo ja, hoe de verslaggeving verder verbeterd 
kan worden. Bovendien doet Carl daar dan ook nog wat mee en 
is een aantal aanbevelingen ook daadwerkelijk geïmplementeerd. 
Staat open voor verbetering en probeert de standaard steeds hoger 
te zetten.
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Genomineerden
BE Semiconductor Industries / Beter Bed Holding 

Genomineerden 
Bart Koops, Beter Bed Holding / michel Hulters, Exact  



Dutch IR Awards

OEUVRE Award 

Huub van Rozendaal / Sligro
Huub van Rozendaal was in de afgelopen 
jaren als het ging om de NEVIR awards ‘niet 
weg te slaan’ van het podium. Huub is een 
man die nooit zozeer op de voorgrond of in 
de spotlight wil staan. Des te opmerkelijker 
is het dat hij jaar in, jaar uit altijd weer hoog 
scoorde in de IR polls. Beleggers weten 
kwaliteit – of in dit geval: zijn kwaliteiten –  
al jarenlang zeer te waarderen. Als CFO 
van de onderneming was Huub mede 
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang 
van zaken, de strategie en de daaruit 
voortvloeiende investeringen, acquisities 
en financiering. Dat hij daarnaast zelf altijd 
klaar stond voor beleggers en analisten 
verdient veel lof. En niet alleen voor, tijdens 
en na analistenpresentaties maar ook altijd 
tijd maakte voor one-on-ones. Sligro onder-
scheidde zich op deze manier niet alleen 
duidelijk van de meeste andere small-cap 
fondsen maar zette een standaard; één 

waaraan menig concern zich nog steeds niet 
kan spiegelen. 
2015 is het jaar waarin Huub van Rozendaal 
Sligro zal verlaten en met pensioen zal 
gaan. Wie vorige award-uitreikingen heeft 
meegemaakt weet dat Huub altijd een beetje 
verlegen was bij het in ontvangst nemen 
van ‘alweer’ een prijs. Vaak kwam hij in zijn 
dankwoord niet veel verder dan erop te 
wijzen dat hij ‘alleen maar zijn werk deed’; 
alsof hij het vreemd vond dat je daarmee 
alleen al in de prijzen zou kunnen vallen. 
Iemand die – zoals hij dat altijd stelt ‘gewoon 
goed zijn/haar werk probeert te doen’ kan 
een enkele keer een NEVIR award winnen. 
Maar het aantal keren dat Sligro en specifiek 
Huub in de prijzen is gevallen, niet alleen 
bij de NEVIR maar op verschillende podia, 
is van uitzonderlijke klasse. Daarom heeft 
de NEVIR besloten tot het installeren van 
een hele speciale prijs. Een die nog nooit 
tevoren door NEVIR is uitgereikt: een 

life-time achievement award voor iemand die 
IR hoog in het vaandel heeft en laat zien de 
relaties van beleggers en analisten van het 
hoogste belang te vinden. Het is een eer de 
eerste life-time achievement award toe te 
kennen aan Huub van Rozendaal.
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Staat van  
baten en lasten

Realisatie Realisatie Begroting
2013 2014 2015

BATEn
Contributie  95.000  93.500  94.500 
Dutch IR awards  82.450  80.186  78.025 
Opleiding  22.330  23.235  15.950 
Interest  1.345  924  1.500 

201.125  197.845  189.975 
LASTEn
Dutch IR awards  99.752  100.906  96.000 
Bijeenkomsten  7.954  13.658  9.000 
IR Masterclass 24.595  21.542  21.500 
NEVIRpedia/website  10.203  43.616  10.000 
Secretariaat  28.367  36.486  43.000 
Financiële administratie  -     7.151  2.350 
Bestuurskosten/diversen  3.752  2.426  2.000 
Bankkosten  119 152 150
Afschrijving contributies  2.000  -    -   

176.742  225.937  184.000 

SALdO 24.383  – 28.092  5.975 
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Vermogensopstelling

2013 2014

Kas/bank/giro 97.366 67.174
Deposito 99.815 185.738
Debiteuren 63.217 40.034
Vooruitbetaalde kosten 61.731 129

TOTAAL AcTIVA 322.129 293.075

Crediteuren 4.472 6.329
Resultaat lopend boekjaar 82.800 82.670
Correcties voorgaande jaren 6.213 1.524
Eigen vermogen 228.644 202.552

TOTAAL PASSIVA 322.129 293.075
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Op onze website www.nevir.nl is een overzicht beschikbaar van onze leden uitgevende 
instellingen en bedrijfsleden actief in IR services.

Deze publicatie kwam mede tot stand  

dankzij de bijdrage van Domani B.V., Weesp.

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

Ledenlijst mutaties

nIEUWE LEdEn
NN
IMCD
RD:IR
KLM (m.i.v. 2015)
Novisource (m.i.v. 2015)
TNT (m.i.v. 2015)

OPzEGGInGEn
Hamaker Holding
IEX Media Groep
Nutreco (m.i.v. 2015)
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