
Rotterdam, 4 juli 2018 
 
Betreft: Notulen participantenvergadering Alpha High Performance Fund 26 juni 2018 
  Locatie: Wilhelminakade 1, 3072 AP Rotterdam 
  Datum en tijdstip: 26 juni 2018 19:30 
 
Aanwezigen: 
- Harry Geels (voorzitter)    - 22 aangemelde participanten 
- Frans Schreiber (fondsmanager, tevens participant) - één niet aangemelde participant 
- Sweatha Reddy (secretaris) 
- Frans Hoog (gemachtigd namens de Stichting) 
 
Harry Geels, de voorzitter opent de vergadering om 19:45 en stelt de aanwezige functionarissen voor 
aan de participanten van het Alpha High Performance Fund. 
 
Namens de Stichting is Frans Hoog aanwezig. 
 
In het geheel wordt verwezen naar de gegeven presentaties die bij de notulen zijn gevoegd en die 
integraal deel uitmaken van de notulen. 
 
De voorzitter geeft een korte introductie van het team omdat het team in een relatief korte periode 
aanzienlijk is uitgebreid. In 2017 is een interne Compliance Officer aangesteld en in het eerste 
kwartaal van 2018 zijn twee traders en een Risk Officer  aangesteld. De voorzitter geeft aan dat de 
definitieve versie van het jaarverslag niet gereed is. Een conceptversie wordt gepresenteerd. De 
ontwikkeling van de fondsen zal worden besproken waarbij kort wordt stilgestaan bij de cijfers.  
 
Er worden zeven onderdelen besproken tijdens de vergadering. De agenda is als volgt opgesteld: 
 
1. Ontwikkelingen All Markets Fund 
2. Ontwikkelingen Dutch Darlings Fund 
3. Ontwikkelingen Alpha Global Index Trader 
4. Ontwikkelingen Alpha Future Spread Fund 
5. Korte update van de Altaica-fondsen 
6. Bespreking jaarstukken Alpha High Performance Fund 
7. Decharge aan de beheerder voor het gevoerde beleid 
 
Voordat de individuele fondsen worden besproken, bespreekt de voorzitter inleidend de algemene 
ontwikkelingen van de financiële markten in het algemeen en diverse hedge fonds-stijlen in het 
bijzonder. De aandelen hebben in 2017 goed gepresteerd. De hedge fund-stijl Equity Long short heeft 
daarop positief gereageerd. Door gebrek aan volatiliteit heeft de intraday of short -term traders index 
niet goed gepresteerd. Ondanks dat de hedge fund-stijl managed futures hier ook last van hebben 
gehad, is deze stijl in tegenstelling tot de intraday of short -term traders (nog net) in de plus geëindigd.  
 
Het vermogen in de Alpha-fondsen is sterk toegenomen. Het vermogen van het Dutch Darlings Fund is 
verdrievoudigd en het Alpha Future Spread Fund is nagenoeg verdubbeld. Ook het All Markets Fund 
heeft een flinke toename in het vermogen ervaren. Daarentegen hebben Global Index Trader en de 
Altaica-fondsen te maken gehad met een (beperkte) uitstroom. De definitieve cijfers worden binnen 
enkele dagen gepubliceerd. 
 
De ontwikkeling van AGIT en de Altaica-fondsen wordt kort besproken omdat de aanwezigen daarin 
niet belegd zijn De aanwezige participanten hebben geen bezwaar tegen deze korte behandeling.  
 
 



 
Agendapunt 1. Ontwikkelingen All Markets Fund 
De fondsmanager geeft de historie van het fonds weer alsmede de prestaties in 2017. In 2017 heeft 
dit fonds wederom zeer goed gepresteerd. Op jaarbasis is 20,6% rendement behaald. In 2015 zijn drie 
trend volgende modellen aangepast. Door een participant wordt gevraagd of ook de andere modellen 
aanpassingen behoeven. Dit is volgens Frans niet nodig. 
De fondsmanager geeft aan dat deze modellen zijn aangepast omdat de modellen ten opzichte van de 
overige twaalf modellen achterliepen op performance. Dit is de doorslag geweest om de ze drie 
betreffende modellen te wijzigen. De modellen zijn in 2017 niet gewijzigd. Dit geldt ook voor de 
allocaties aan de modellen in 2017. De fondsmanager ziet geen aanleiding om de modellen nu te 
wijzigen. Het fonds staat momenteel nummer 1 in Morningstar in de rubriek Mixfondsen Neutraal 
Flexibel op driejaars basis en heeft 5 sterren. 
 
Agendapunt 2. Ontwikkelingen Dutch Darlings Fund 
In 2017 is het rendement van dit fonds 36,9% geweest. Dit is ruim 20% boven de AEX. De goede 
prestatie komt doordat het met de economie van VS erg goed ging. Dit heeft de rest van de wereld 
omhoog meegetrokken. Het fonds is indirect afhankelijk van de wereldwijde economische en 
beursontwikkelingen. Wat nu enigszins zorgen baart is de terugval van de Chinese economie en de 
Duitse beurs. De overige markten zijn momenteel ook niet erg bullish. Tot voorjaar 2018 was er een 
zeer positieve markt. In dit fonds worden geen geautomatiseerde systemen gebruikt. Een van de 
participanten vraagt of de posities kunnen worden ingezien. De fondsmanager legt uit dat hij 
weliswaar eenmaal kan aangeven waar de fondsen in zitten, maar dat de posities niet continu 
gedisclosed kunnen worden, behalve aan het eind van het jaar. De posities aan het eind van het jaar 
worden gepubliceerd in het jaarverslag. 
 
Agendapunt 3. Ontwikkelingen Alpha Global Index Trader 
De fondsmanager voor dit fonds is Peter Zwag. Hij woont in Australië. Dit fonds is net als het All 
Markets Fund computergestuurd, maar heeft in tegenstelling tot het All Markets Fund een zwaar jaar 
achter de rug gehad. De onderliggende oorzaak hiervan is het gebrek aan volatilit eit geweest. De 
Alpha Global Index Trader is een fonds dat vooral goed presteert wanneer de markten onrustig zijn. 
We hebben de laatste jaren een periode van rust, met positieve aandelenrendementen, achter de rug. 
Normaliter volgt na een periode van rust een periode van onrust op de markt. Dan verwachten we dat 
de Alpha Global Index Trader weer rendement zou moeten kunnen maken. Dit fonds is dan vooral 
geschikt een crisis-alpha te scoren. Het fondsvermogen van de Alpha Global Index Trader is kleiner 
geworden in 2017. 
 
Agendapunt 4. Ontwikkelingen Alpha Future Spread Fund 
Het Future Spread Fund heeft in 2017 een rendement van 14,4% behaald. De fondsmanager hanteert 
sinds juli 2016 een filter op de transacties van het fonds en legt meer nadruk op het handelen in in 
volatiliteit. Het toepassen van het filter en de handel in volatiliteit heeft geleid tot hogere rendementen 
per trade dat uiteindelijk ook in 2017 heeft geresulteerd in goede prestaties.  
De fondsmanager wil eerst nog meer goed trackrecord opbouwen alvorens ook over dit fonds 
maandelijks een presentatie te geven. Ondanks dat er nog geen maandelijkse presentaties worden 
gegeven over dit fonds, is het fondsvermogen in 2017 nagenoeg verdubbeld. Het fonds heeft slechts 
een beperkt aantal aantal participanten. Het fonds staat momenteel nummer 1 in de Morningstar in de 
rubriek ‘Grondstoffen-breed’ op driejaar en tienjaar basis. 
 
Agendapunt 5. Ontwikkelingen Altaica-fondsen 
De voorzitter bespreekt kort de Altaica-fondsen. De Altaica-fondsen worden beheerd door een externe 
vermogensbeheerder. Het Strategies fund heeft een fondsvermogen van 10 miljoen euro en heeft in  
2017 een licht positieve resultaat behaald van 0,83%. In 2017 is sprake geweest van een kleine 
uitstroom. 



De Altaica EUR-Asia heeft een zwaar jaar achter de rug. Dit komt mede door de markten waar het 
fonds in zit. Dit zijn markten als India, Rusland en Turkije. Ook dit fonds heeft vorig jaar te maken 
gehad met uitstroom. 
 
Agendapunt 6. Bespreking jaarstukken Alpha High Performance Fund 
De definitieve goedgekeurde jaarstukken worden nog niet gepresenteerd op de vergadering, daar EY 
daar nog mee bezig is. Maar er wordt wel de concept jaarstukken, met balansen en verlies- en 
winstrekeningen getoond per fonds. De beheerder verwacht geen veranderingen t.o.v. het concept 
rapport. Voor de gegevens, zie daarvoor de Powerpoint-presentatie die onderdeel maakt van deze 
notulen. 
 
Agendapunt 7. Décharge aan de beheerder voor het gevoerde beleid  
De voorzitter vraagt de aanwezig participanten of ze décharge willen verlenen voor het gevoerde beleid in 

2017. Een van de participanten merkt op dat décharge gewoonlijk wordt verleend nadat de jaarrekening is 

goedgekeurd. De voorzitter beaamt dit en derhalve worden de aanwezigen in de mogelijkheid gesteld om 
decharge schriftelijk te verlenen nadat de jaarrekening is goedgekeurd door EY en per mail, tezamen 
met de notulen, beschikbaar is gesteld aan de aanwezige participanten.  
 
De voorzitter vraagt de aanwezige participanten of er nog vragen zijn. 
Er wordt gevraagd hoe de performance fee wordt berekend. De voorzitter legt uit dat dit wordt 
berekend aan de hand van de zogeheten all-time high high-water mark. Deze wordt kort toegelicht. 
 
Er wordt gevraagd wat er gebeurt op het moment dat Frans Schreiber onder een bus ligt of wegens 
gelijksoortige omstandigheden niet meer kan worden gehandeld. De voorzitter legt uit dat Dutch 
Darlings aan Frans is gekoppeld. Als hij niet meer kan handelen, om welke reden dan ook, dan zal h et 
fonds niet meer worden voortgezet. Het fonds zal dan worden geliquideerd. Dit betekent dat 
participanten naar rato het fondsvermogens minus nog eventueel te maken kosten uitgekeerd krijgen. 
Momenteel zijn er andere traders in dienst. We moeten kijken of zij zich kunnen doorontwikkelingen 
naar het niveau van Frans. 
 
Er zijn geen andere vragen gesteld. De Voorzitter bedankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid en 
bijdragen aan de vergadering en sluit de vergadering om 22.12 uur.  


