NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN PARTICIPANTEN
in het
Today’s Tomorrow Paraplufonds (“Fonds”)
FT Actief Offensief fonds; FT Continu Click Fonds; FT Neutraal Balansfonds;
FT Wereldwijd Fonds; FT Tracker Fonds Zeer Defensief
Gehouden op 9 juni 2016 aan de Emmastraat 54, Hilversum

Aanwezig zijn:
1. als voorzitter, de heer; Cees Smit
2. als secretaris, de heer; Cees Smit
3. vertegenwoordiger bewaarder; Gerben Oldekamp
4. vertegenwoordiger van administrator; Jan-Paul Cordia
5. vertegenwoordiger beheerder; Jasper Oeberius Kapteijn
6. juridisch adviseur beheerder; niet aanwezig
7. overige aanwezigen: 4 participanten en een medewerker van Today’s Tomorrow
Agenda:
1. opening en mededelingen;
2. verslag van de beheerder;
3. vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening over 2015;
4. décharge van de beheerder en bewaarder;
5. Rondvraag;
6. Sluiting.

1. Opening en mededelingen
De voorzitter heet iedereen van harte welkom in de nieuwe omgeving, het nieuwe kantoor in
Hilversum.
De voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en constateert dat er gelukkig in tegenstelling tot
vorig jaar weer een aantal participanten aanwezig zijn.

2. Verslag van de beheerder
De voorzitter stelt aan de orde het verslag van de beheerder over de gang van zaken bij het Fonds
over het boekjaar 2015. Hier geeft hij allereerst uitleg over de verhuizing naar Hilversum, de
ontvlechting van de Today’s Groep, de verandering in aandeelhouders, directieleden en de
veranderingen in de fondsen door AIFMD. Zo zijn ondertussen over naar een andere bewaarder en
zijn er extra stichtingen opgericht om een vuurlinie te zijn tussen de diverse fondsen. CS gebruikt
hiervoor het plaatje van For Tomorrow veilig en vertrouwd waarin schematisch de verschillende
rollen tussen beheerder, bewaarder, administratie, administrateur, etc. worden toegelicht.
Daarna kijken we naar de performance per fonds en volgt er een toelichting van de fondsmanager of
duo manager. Hierop krijgen we vragen van de participanten hoe we het jaar zien. Helaas voor hen
geven we in deze vergadering geen andere visie dan eerder op de site is gedeeld. Dit wordt direct
begrepen.
3. Vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening over 2014
De voorzitter stelt aan de orde het voorstel van de beheerder van het fonds om het jaarverslag en de
jaarrekening over het boekjaar 2015 vast te stellen conform de door de beheerder opgemaakte
jaarrekening.
4. Décharge van de beheerder en bewaarder
De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om zowel de beheerder als de bewaarder van het Fonds
décharge te verlenen voor het gevoerde beleid over het boekjaar 2015.
Na enige beraadslagingen brengt de voorzitter de voorstellen in stemming, waarna dit met algemene
stemmen akkoord wordt bevonden.
5. Rondvraag
Er worden toch nog een vraag gesteld over de geheel nieuwe structuur en de plannen voor de
toekomst. CS licht toe dat er veel plannen zijn om in 2016 eindelijk spreekwoordelijk gas te geven. Er
is een goede logische relatie met vermogensbeheer en nu er een ontkoppeling heeft plaatsgevonden
met Brokers kan er eindelijk een focus van het team zijn op de fondsen en het vermogensbeheer. Er
zijn geen vragen per e-mail ontvangen
6. Sluiting
Tenslotte stelt de voorzitter aan de orde de vaststelling van de notulen. Na korte voorlezing van de
besproken punten concludeert hij dat de vergadering instemt met de inhoud ervan. Aangezien er
niets meer aan de orde is, sluit de voorzitter om 12.00 uur de vergadering en geeft aan dat er
broodjes zijn.

Getekend door de voorzitter en de secretaris te Amsterdam op 26 augustus 2016.

