Geachte relatie,
Met veel plezier informeer ik u over de benoeming van Katja Kok tot directeur
van Van Lanschot Zwitserland.
Met ingang van 1 augustus 2018 neemt Katja het stokje over van Koos Vink,
die als tweede man deel blijft uitmaken van de Zwitserse directie.
Katja Kok werkt sinds januari 2013 bij Van Lanschot Kempen. Zij stuurde onze
Private Banking kantoren in Amsterdam en Haarlem aan, optimaliseerde onze
centrale mid-office en werkte de afgelopen twee jaar als business director bij
Kempen Asset Management. Wij kennen Katja als een daadkrachtige, kundige en energieke collega. Ik
ben ervan overtuigd dat zij een aanwinst is voor Van Lanschot Zwitserland in het algemeen en voor u als
klant in het bijzonder.
Koos Vink heeft elf jaar lang met succes de rol van CEO Zwitserland vervuld. Voor hem is nu het moment
aangebroken een stap opzij te doen. Ik ben dankbaar dat Koos in de rol van plaatsvervangend directeur
zijn bijdrage blijft leveren aan onze kantoren in Zwitserland en aan onze dienstverlening aan u.
Graag maakt Katja persoonlijk kennis met u. Hiervoor neemt zij bij gelegenheid contact met u op. Wilt u
haar eerder spreken of ontmoeten? U kunt haar bereiken via +41 79 15 89 027, +31 6 538 239 15 of per
e-mail k.kok@vanlanschot.ch. Koos blijft bereikbaar via de vertrouwde telefoonnummers +41 79 35 67
165 en +41 43 37 71 119 en per e-mail via k.vink@vanlanschot.ch.
Van Lanschot Zwitserland vervult een belangrijke rol bij de invulling van onze wealth managementpropositie. Het is onze ambitie om een wezenlijke bijdrage te leveren aan uw persoonlijke, zakelijke en
maatschappelijke doelen, zowel binnen als buiten Nederland. Niet voor niets hebben wij – als enige
Nederlandse bank – een volledige bankvergunning in Zwitserland. Hierdoor kunnen wij al uw, ook
internationale, financiële vraagstukken beantwoorden.
Samen met Katja, Koos en de andere collega’s zie ik ernaar uit onze relatie op een plezierige wijze voort
te zetten.
Met vriendelijke groet,

Richard Bruens
Lid Raad van Bestuur & algemeen directeur Private Banking
Van Lanschot N.V.

