ACTIVITEITENVERSLAG
2019

We schrijven dit jaarverslag in volle coronacrisis. Het openbare leven ligt zo goed als stil en voorlopig weten we niet
hoe dit jaar en de volgende jaren er zullen uitzien, zowel op sociaal, economisch als ecologisch vlak. Wel moeten we
vaststellen dat de lucht blauwer is, er minder file is en dat veel mensen dichtbij leuke ontdekkingen doen in de buurt,
in de natuur rond hun woning, in het sporten. Is dit Moeder aarde die zelf even op de pauzeknop duwt om ons iets
duidelijk te maken?

Enkele van onze sectoren, zoals zorg, ecologie, .. draaien op volle toeren. Voor andere organisaties in bijvoorbeeld de
socio-culturele sector ligt het werk zo goed als volledig plat. Maar laat ons nog even focussen op het voorbije jaar, dat
we in de volgende pagina’s in details bespreken. Voor de sector van het crowdfunden werden in 2019 terug enkele
mijlpalen neergezet: #teampia kreeg het voor elkaar om 2 miljoen euro te verzamelen om een medicijn te kunnen
aankopen, enkel en alleen via een sms-actie. En de ethische bank NewB slaagde in zijn doel om meer dan 35 miljoen
euro te verzamelen via coöperatief kapitaal om te doen waar ook Socrowd voor staat: Anders omgaan met geld. Beide
voorbeelden tonen aan dat het anders kan, en dat er in België nog veel mensen en organisaties bereid zijn om zich in
te zetten voor een socialere, duurzamere samenleving.
2019 was voor Socrowd een jaar waarin we de stijging van het voorbije jaar konden voorzetten: In 8 verschillende
dossiers konden we in totaal voor 490.000 euro uitlenen, dit zijn 3 dossiers meer en 25.000 euro meer uitgeleend dan
vorig jaar. Bovendien kon iedere campagne terug minstens 100% van zijn doelbedrag ophalen. Dit is een constante
die we nu al jaren kunnen handhaven. We wensen jullie alvast veel leesplezier met dit activiteitenverslag!
Team Socrowd
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AANDEELHOUDERS / KAPITAAL

159 NIEUWE
AANDEELHOUDERS

46 AANDEELHOUDERS
ZIJN UITGETREDEN

In 2019 kwamen er 159 nieuwe aandeelhouders bij en had iedere campagne gemiddeld 29 aandeelhouders. 46
Aandeelhouders zijn uitgetreden. Deze groei betekent een stijging van ons kapitaal van € 10.700 (ondanks de jaarlijkse
terugbetaling aan het Kringloopfonds in vereffening). Het totaal kapitaal van Socrowd blijft dus stijgen, en bedroeg
eind 2019 precies € 3.589.900.

In totaal waren er eind 2019 1254 individuele aandeelhouders. Deze aandeelhouders vormen
samen de Algemene Vergadering van Socrowd, die op 16 juni 2020 het jaar 2019 afsloot.

Stijging kapitaal: € 10.700
(ondanks de jaarlijkse terugbetaling
aan het Kringloopfonds in Vereﬀening).

Totaal kapitaal: €

3.589.900
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OPERATIONEEL

Gemiddeld werd in 2019 € 24.329 per project opgehaald op ons platform, in totaal voor € 170.300. In 2019
kenden we 8 nieuwe leningen toe, al komt de laatste campagne pas in 2020 in de boeken omdat de
afhandeling niet meer in 2019 plaats vond. Met de gevoerde campagnes lenen we een gemiddeld kapitaal
van € 61.250 per campagne en in totaal voor € 490.000.

ORGANISATIE

PLAATS

BEDRAG

#PERS

% VAN DOELBEDRAG

Steinerschool Lier

Lier

€ 150.000

38

110 %

De Spreeuwen

Mechelen

€ 15.000

24

105 %

Madam Fortuna

Borgerhout

€ 90.000

60

106 %

WGC Het Voorland

Oostende

€ 110.000

22

105 %

Traﬁek

Gent

€ 10.000

( Heropname lening )

BA Botaniek

Mechelen

€ 7.500

21

116 %

BA Stassart

Mechelen

€ 7.500

24

112 %

De Kazematten

Gent

€ 150.000

11

102 %

Keerpunt
Freinetschool

Geraardsbergen

€ 15.000

14

102 %

(Madam Fortuna deed campagne in 2018 en werd pas in 2019 uitbetaald, Keerpunt Freinetschool
deed campagne in 2019 maar werd ook pas in 2020 uitbetaald, dus hun resultaat wordt voor 2019
niet meegeteld).
Doordat het team het ganse jaar in dienst was, kwamen de loonkosten hoger uit dan in het jaar voordien. De bedrijfskosten konden wel iets worden teruggedrongen, maar toch noteren we een nettoverlies van € 3393,55 voor 2019. Doordat de voorbije jaren winstgevend waren, sluiten we 2019 toch af
met een overgedragen winst van € 23.463.

3

ACTIVITEITENVERSLAG
2019

3

RESULTAAT

OPBRENGSTEN
70
7002

7001
73
74
75
76
79

7

2018

2019

Omzet
administratie vergoeding
lopende leningen
nieuwe leningen
Boetes/achterban
Dienstverlening
lidgelden, giften en legaten
Andere bedrijfsopbrengsten
Financiële opbrengsten
Uitzonderlijke opbrengsten
Resultaatsverwerking

€ 52.369
€ 51.338
€ 46.463
€ 4.875
€0
€ 1.031
€0
€ 358
€ 14.205
€0

TOTAAL OPBRENGSTEN

€ 66 932 € 76 662

KOSTEN

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

58.537
57.537
51.167
6.370
0
1.000
0
103
15.160
2.862

2018

2019

61

Diensten en diverse goederen

€ 7.819

€ 6 815

62

€ 61 105

€ 65 604

€ 5 667

€ 4 789

64
65
66
67

Bezoldiging, sociale lasten
en personeel
Afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële
vaste activa
Diverse kosten
Financiële kosten
Uitzonderlijke kosten
Belastingen op het resultaat

€
€
€
€

€ 907
€ 69
€ 1 872
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TOTAAL KOSTEN

€ 76 453 € 80 056

63

RESULTAAT V/H BOEKJAAR

1 816
0
46
0

-€ 9 521

-€ 3 393
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KLANTEN

CAMPUS BOTANIEK PARAAT VOOR
HET KLIMAAT,
MECHELEN (JANUARI – FEBRUARI)
Jongeren en volwassenen maken zich steeds meer zorgen maken om de leefbaarheid van onze planeet en willen hiervoor actie ondernemen. Zo ook Busleyden
Atheneum - Campus Botaniek. De school haalde 2.900 Euro, 116% van haar
doelbedrag, op via het platform van Socrowd en investeerde dit, samen met een
subsidie van 35.000 euro van de stad Mechelen* in een ‘relighting’-project. Alle
verouderde, energie-verslindende TL-armaturen in het schoolgebouw werden
vervangen met energiezuinige lampen en het energieverbruik van de school werd
drastisch omlaag gebracht. Dit levert een jaarlijkse energiebesparing op van 70.000
kWh en een substantiële bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering. De school
sensibiliseert leerlingen met positieve acties, zoals de Dikketruiendag,
Curieuzeneuzen en de klimaatmars en investeerde reeds in thermostatische radiatorkranen en zonnepanelen. Ook zette de school reeds timers op verlichting in de
gangen en de toiletten.

‘Ik investeer om dat vele kleintjes één groot maken. Op deze
manier kan ik mijn steentje bijdragen aan de zorg voor het klimaat
en aan "mijn" school.’ ,Gerd 31 januari 2019

*De subsidie komt voort uit de matchfunding
wedstrijd ‘Paraat voor het klimaat,’ een initiatief van
de Stad Mechelen om scholen te stimuleren in
klimaatvriendelijke infrastructuur of mobiliteit te
investeren. Een deel van de centen moet opgehaald worden binnen het eigen netwerk via crowdfunding op het platform van Socrowd.

WGC HET VOORLAND VZW
(JANUARI - FEBRUARI)
Wijkgezondheidscentrum (WGC) Het Voorland, zet projecten op rond gezondheid
en welzijn in het wijkgezondheidscentrum en in de wijk. Een WGC staat voor
laagdrempelige, emanciperende en kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Patiënten
betalen niet voor de consultaties. Per ingeschreven patiënt ontvangt een WGC
rechtstreeks van de mutualiteit een vast bedrag per maand. De patiënt kan een
beroep doen op een huisarts, verpleegkundigen, sociale dienst,... De patient wordt
vanuit een integrale visie benaderd: lichamelijk, psychologisch en sociaal. In
Oostende had het eerste WGC, De Hoek vzw, zijn maximale capaciteit bereikt. Met
200 mensen op de wachtlijst was er nood aan één of meerdere nieuwe wijkgezondheidscentra. Met de bijdrage van 22 investeerders werd een tweede centrum, WGC
Het Voorland, een realiteit. 38.600 Euro werd opgehaald, 105% van het doelbedrag, op het platform van Socrowd om in de eerste jaren het werkingstekort van de
WGC op te vangen.

Quote: ‘Ik geloof dat het organisatie- en ﬁnancieringsmodel van WGC's bijdraagt tot de realisatie
van een meer toegankelijke en betere eerstelijnsgezondheidszorg’ –Chris , 19 januari 2019
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BS DE SPREEUWEN ENERGIENEUTRAAL
(FEBRUARI)

SCHOOL

Basisschool De Spreeuwen voerde campagne om de ecologische voetafdruk van
de school verkleinen en een bijdrage te leveren aan een gezonder leefmilieu in
de Stad Mechelen. De school, met 29 klassen, meer dan 630 leerlingen en bijna 60
personeelsleden, wil de CO² uitstoot van de school en daarmee die van de stad
Mechelen, omlaag brengen. Met de opbrengst van de crowdfunding campagne van
Basisschool De Spreeuwen en een bijdrage van de stad Mechelen voor Paraat voor
het Klimaat, konden 5 stookketels daterend uit 1989, vervangen worden met nieuwe
hoogrendementsketels met aangepaste sturing. Èn daarnaast kon er ook geïnvesteerd worden in thermostatische kranen op het ganse schooldomein. Naast het
verminderden van het gebouwgebonden energieverbruik, worden er lessen
gegeven op de basisschool aan leerlingen over energie en milieu. De school wordt
al vele jaren erkend als MOS-school en zal de besparingen, die het gevolg zijn van
de milieubewuste maatregelen, opnieuw investeren in energiezuinige aanpassingen.

‘ Zowel het klimaat als de Spreeuwenschool verdienen onze steun!’
- Nadine en Marc, 14 februari 2019

EEN BA STASHART VOOR HET KLIMAAT
(APRIL)
Op Busleyden Atheneum Campus Stassart, in het hartje van de stad Mechelen,
draait alles rond mens & welzijn en lifestyle. Op de middelbare school voor jonge
doeners worden leerlingen gesensibiliseerd over klimaatopwarming en het milieu
door acties in de klas en deel te nemen aan onder andere Dikketruiendag en
Wereldwaterdag. De scholieren leren over recycleren en composteren om zo afval
te voorkomen en de afvalberg te helpen verkleinen. Busleyden Atheneum Campus
Stassart was ook 1 van de winnaars van ‘Paraat voor het Klimaat en voerde dit jaar
campagne op het platform van Socrowd om 2500 euro in te zamelen via crowdfunding voor energiebesparende maatregelen. Via Socrowd kwam er zo een
renteloze lening van 7500 euro beschikbaar. Dit bedrag werd aangevuld door de
stad Mechelen met een bijdrage van ‘Paraat voor het klimaat’ van 35.500 euro.
Hiermee konden de TL lampen in de gangen vervangen worden door LED verlichting. De lokalen worden voorzien van nieuwe (energiezuinige) verlichtingsarmaturen
(relighting) en oude raamframes (raamkozijnen) worden vervangen. Het vervangen
van het enkel glas door dubbel glas staat gepland in 2020. De school verving en
isoleerde reeds de daken en dakgoten.

‘ Op naar een klimaatneutrale wereld’
Peter, 6 april 2019
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UITBREIDING MIDDELBARE
STEINERSCHOOL LIER
(MEI – JUNI)
De Steinerschool Lier haalde met 38 investeerders meer dan 50.000 euro op voor de
uitbreiding van de Middelbare school. De Steinerschool in Lier is een van de oudere
Steinerscholen in ons land en bestaat reeds sinds 1974. Sinds 1977 zitten ze op de
huidige locatie waar er al heel wat gebouwen werden bijgezet na de start in een
eenvoudige boerderij. De school heeft een kleuterschool, lagere school en middelbare school en heeft een moestuin, groene speelplaats, ateliers en mooie gebouwen
in een leuke setting. Vanaf september 2019 richten ze 2 extra klassen in
voor de 1e graad, 2e leerjaar: een extra ASO en nieuwe BSO klas. Ze kunnen op
deze manier een sterke gezamenlijke cultuur opbouwen en engageren ons om ook
in de nieuwe klassen sterk sociaal, kunstzinnig en gezondmakend leren aan te
bieden.

SCHOOL

"Investeren om jongeren te laten ontwikkelen naar bewuste en
respectvolle volwassenen is echt duurzaam beleggen!
– Bart, 23 mei 2019

DE KAZEMATTEN
(MEI - JUNI)
De Kazematten vzw renoveert een oude rijtuigmakerij vlakbij Station Gent
Dampoort tot creatief cultuurhuis en ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren,
waar aandacht is voor diversiteit. Om een deel van de verbouwingswerken te financieren, leende De Kazematten 100.000 euro rentevrij bij Socrowd. Hiervoor
haalden zij 33.900 op, 102% van het doelbedrag. Productiehuis 4Hoog en
Jeugdtheater Larf! zijn verenigd binnen vzw Kazematten. Kinderen en jongeren
kunnen samen komen in deze inspirerende en laagdrempelige plek om theater te
zien, huiswerk te maken, kunst te creëren, gelijkgezinden te vinden, om te experimenteren, vragen te stellen en te ontspannen. Maar ook om vrienden te maken en
om een stap in hun persoonlijke ontwikkeling te zetten,... professioneel theater en
welzijn gaan er hand in hand. Bij De Kazematten kun je even binnen springen om
te kijken of te doen, om even op jezelf te zijn, je huiswerk te maken of vrienden te
ontmoeten. Vanaf september kunnen kinderen en jongeren komen kijken naar en
experimenteren met theater, dans, beeldende kunst, muziek, textiel, film en alles
wat daartussen ligt.

‘Leuk project in Gent!’
– Tom, 17 mei 2019
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KEERPUNT GERAARDSBERGEN,
LEREN WAAR JE JE THUIS VOELT
(JUNI - JULI)

SCHOOL

Keerpunt Geraardsbergen, onderdeel van Keerpunt Freinetscholen (Kleinschalig
Middelbaar Freinet onderwijs) voerde campagne voor de start-up van een kleine
Middelbare school in Geraardsbergen en omgeving. Vanuit de noodzaak voor een
ander soort onderwijs voor hun kinderen, de school hanteert de pedagogische
principes van Célestin Freinet, gingen de initiatiefnemers van start om de school op
te starten én te integreren in een heuse scholengroep, met verschillende vestigingen
in Vlaanderen en Brussel. Met 14 investeerders werd het startbedrag van € 5100
euro verzameld, dat werd verdriedubbeld tot een renteloze lening van € 15.000
euro.

‘Een steuntje in de rug voor een prachtige school. Een school voor
en door de jongeren van vandaag èn van de toekomst. Go Keerpunt
Geraardsbergen!’ Steven en Lien, 09 juli 2019
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TEAMS

TEAM
SOCROWD BESTAAT UIT EEN AANTAL BETAALDE
EN VRIJWILLIGE MEDEWERKERS

OPERATIONEEL TEAM

LUDO DHELFT – COÖRDINATOR – LUDO@SOCROWD.BE

SARA STEVENSON – COMMUNICATIE – SARA@SOCROWD.BE

NAAST TWEE BETAALDE PERSONEELSLEDEN, KRIJGT
SOCROWD OOK DE HULP VAN VRIJWILLIGER JULIA DIE DE
BOEKHOUDING OP ZICH NEEMT, EN OOK ENKELE TEAMS
VAN VRIJWILLIGERS:
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KREDIETCEL

RAAD VAN BESTUUR

DE KREDIETCEL VERWELKOMDE DIT JAAR
PAULA GORISSEN ALS NIEUW LID EN BESTOND
IN 2019 UIT 5 VRIJWILLIGERS. WE KWAMEN IN
2019 3 KEER SAMEN.
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DE RVB KWAM IN 2019 4 KEER SAMEN. DE
RAAD VAN BESTUUR BESTAAT NU UIT 7
PERSONEN: 2 VROUWEN EN 5 MANNEN.

OVER SOCROWD

Socrowd is een kredietverlenende coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk (CV erkend als SO).
Socrowd werd in 2004 opgericht in de schoot van Fairfin vzw (het vroegere Netwerk Vlaanderen), en richt
zich op initiatieven uit de sociale economie, de sociaal-culturele, de ecologische, de welzijns, onderwijs en
de noord-zuid sector. Socrowd biedt renteloze leningen aan tot € 150.000. 1/3 van het kredietbedrag
wordt door de klant opgehaald bij zijn klanten, leden, personeel, fans, netwerk,… Dit gebeurt via de
verkoop van Socrowd aandelen aan de crowdfunders. Als dit 1/3 deel van de lening is gestort, verdriedubbelt Socrowd dat bedrag, en keert het totale bedrag uit als renteloze lening aan het project, op maximaal
10 jaar terug te betalen. Zo wil Socrowd een betaalbare financiering verschaffen aan sociaal positieve projecten én willen we het netwerk van zijn klanten versterken. Na afloop van de lening krijgen de crowdfunders hun inleg volledig terugbetaald. Socrowd heeft een aantal beoordelingscriteria waar projecten
moeten aan voldoen zoals bijvoorbeeld rond samenwerking, duurzaamheid, participatief ondernemen,

Socrowd CV erkend als SO – Vooruitgangstraat 333/9 1030 Brussel - info@socrowd.be – www.socrowd.be
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