IVM Caring Capital gaat zich naast duurzaam vermogensbeheer voor
vermogende par9culieren nu ook richten op duurzaam
vermogensbeheer voor Verenigingen en S9ch9ngen.
Amsterdam, 10 september 2020 IVM Caring Capital gaat zich naast duurzaam
vermogensbeheer voor vermogende par9culieren nu ook focussen op duurzaam
vermogensbeheer voor Verenigingen en S9ch9ngen. Om hier op de juiste manier invulling
aan te geven, hebben wij Huub Ten Holter aangetrokken en benoemd tot Directeur
Verenigingen en S9ch9ngen. Huub Ten Holter: “Ik wil graag de besturen van de Verenigingen
en S9ch9ngen zó ondersteunen dat zij zich kunnen richten op de uitvoering van de
kerndoelstellingen van de Vereniging of S9ch9ng en er zeker van kunnen zijn dat het
vermogen conform de doelstellingen op verantwoorde wijze door IVM Caring Capital wordt
beheerd. Hetgeen betekent zowel een goed rendement behalen én een posi9eve bijdrage
leveren aan de maatschappelijk relevante ontwikkelingen op het gebied van milieu,
maatschappij en goed bestuur”.
Bij IVM Caring Capital hebben we de overtuiging dat we onze huidige welvaart niet hebben
geërfd van onze ouders, maar in bruikleen hebben van volgende genera9es. Daarom vinden
we dat we zuinig moeten zijn op deze aarde en dat we ons bewust moeten zijn van de keuzes
die we maken. Door te kiezen voor die bedrijven die, als het gaat om onze toekomst, het
verschil maken. Onze missie is dan ook dat wij onze cliënten in staat willen stellen om een
posi9eve bijdrage te leveren aan milieu, maatschappij en goed bestuur. Met een gedegen
visie op de sterk veranderende samenleving, zijn wij in staat om strategisch en verantwoord
te bouwen aan de vermogens van onze cliënten. Om deze te behouden en uit te bouwen
voor huidige én volgende genera9es”.
www.ivmcaringcapital.nl/verenigingen-s9ch9ngen
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Huub Ten Holter
Huub is al 30 jaar ac9ef in de ﬁnanciële dienstverlening, onder
meer bij Van Lanschot Kempen, Staalbankiers en ING
Nederland met een duidelijke focus op vermogensconsultancy en vermogensbeheer voor de doelgroep
Verenigingen en S9ch9ngen. In diverse rollen heeU hij veel
ervaring opgedaan met duurzaam vermogensbeheer voor
onder meer consumentenorganisa9es, goede doelen,
religieuze instellingen, onderwijsinstellingen, milieuverenigingen, pensioenfondsen,
zorginstellingen en vakbondsorganisa9es. Onder zijn leiding des9jds is de afdeling Ins9tuten
bij Staalbankiers uitgegroeid tot een gespecialiseerde vermogensbeheerafdeling met een
kleine miljard euro onder beheer. Deze portefeuille is eind 2016 verkocht aan Van Lanschot
Bankiers. Huub beschikt over een DSI registra9e als senior vermogensbeheerder en heeU in
2003 een postdoctorale opleiding van Register Beleggings- en Financieel Analist (RBA/CEFA)
afgerond. Hij is gehuwd en trotse vader van een dochter van 16 en een zoon van 15.

“Ik heb heel veel zin om mijn schouders onder deze nieuwe uitdaging te ze9en en samen met
Ilco Snoey Kiewit en Hans Volberda en andere collega’s van IVM Caring Capital een high
performing team voor Verenigingen en SDchDngen te vormen. Ik verwacht toegevoegde
waarde te kunnen leveren door te focussen op een duurzame, transparante en op maat
gesneden excellente dienstverlening. Dat is waar ik voor wil gaan!” aldus Huub.

