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Geachte mevrouw, geachte heer, 
Geacht Lid, 
 

Hierbij nodigen wij u uit om uw lidmaatschap van de Private Bankers Association – 
Belgium te vernieuwen. De vereniging telt nu zeventien instellingen uit de Belgische private 
banking sector en behartigt de gemeenschappelijke belangen van meer dan 450 
toegetreden leden. 

Opleiding en professionalisme dragen we hoog in ons vaandel. Daarom organiseren we vin 
de maand mei driemaal een dag ‘Estate planniEstate planniEstate planniEstate planning updates 2014ng updates 2014ng updates 2014ng updates 2014’’’’ gewijd aan het 
patrimoniaal advies. De uitnodiging daarvoor krijgt u binnenkort. 

De zesde editie van het ‘Investm‘Investm‘Investm‘Investment management for Private Bankersent management for Private Bankersent management for Private Bankersent management for Private Bankers’ programma start in 
september alsook de vijftiende editie van de basisopleiding ‘Estate planning for private Estate planning for private Estate planning for private Estate planning for private 
bankers’bankers’bankers’bankers’. Beiden vormen de hoeksteen van de opleiding van elke gecertificeerde private 
banker in België.  

In het najaar volgt dan de inmiddels traditionele jaarlijkse conferentiejaarlijkse conferentiejaarlijkse conferentiejaarlijkse conferentie waar we elkaar 
kunnen ontmoeten in een leerrijk en aangenaam kader. 

Tenslotte is er de website www.pba-b.be : een modern communicatiemiddel waar u de 
syllabi van de opleidingen kan vinden. 

Tal van goede redenen dus om lid van onze vereniging te zijn. 

Een nieuwe categorie toegetreden leden werd bij de laatste herziening van de statuten 
ingevoerd: de extern gecertificeerde leden die de leden groepeert die geen deel uit maken 
van de effectieve leden van de vereniging. Hun lidmaatschap-bijdrage bedraagt 525 euro525 euro525 euro525 euro. 

Mogen wij u vragen dit bedrag vóór 28 februavóór 28 februavóór 28 februavóór 28 februariririri over te schrijven op het rekeningnummer 
IBAN: BE26 5523 1066 0029 (BIC: GKCCBEBB, Belfius Bank). Vergeet niet uw naam en 
voornaam te vermelden. 

Hopelijk ontmoeten we elkaar weldra op één van bovenvermelde activiteiten. 

 
Met vriendelijke groet 
 
Philippe Wallez 
Voorzitter van de Raad van Bestuur 


