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Socrowd heeft er een intensief jaar opzitten. Zowel de Raad van Bestuur als de Kredietcel werden uitgebreid, en we
werkten verder aan het traject om de Impact van Socrowd beter in de verf te zetten. Socrowd zet daarnaast de groei
van het aantal aandeelhouders en kapitaal stevig verder. Met bijna 1200 aandeelhouders groeit Socrowd gestaag.
Operationeel hadden we 5 crowdfunding campagnes die opnieuw allemaal minimaal 100% van het doelbedrag wisten
op te halen! Dit is een belangrijk deel van de Impact die we momenteel in kaart aan het brengen zijn: Socrowd beoordeelt zijn dossiers om een duurzame manier zodat ze na enkele jaren nog verder bloeien, én versterkt daarbij de
crowd rond een project. Een geslaagde crowdfunding zorgt niet enkel voor een solide financiering, het straalt ook af
op het project zelf en zijn omgeving. We zorgen er daarnaast voor dat de projecthouders een goede begeleiding
krijgen om hun campagne met succes af te ronden. Met de resultaten van de Impactmeting willen we de komende
jaren het aantal dossier stevig doen groeien. Het ganse team is er klaar voor én 2019 ziet er nu al veelbelovend uit!
Veel leesplezier, Sara & Ludo
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AANDEELHOUDERS / KAPITAAL

209 NIEUWE
AANDEELHOUDERS

15 AANDEELHOUDERS
ZIJN UITGETREDEN

In 2018 kwamen er 209 nieuwe aandeelhouders bij en had iedere campagne gemiddeld 42 nieuwe
aandeelhouders. 15 Aandeelhouders zijn uitgetreden. Deze groei betekent een stijging van ons kapitaal van € 237.000 (ondanks de jaarlijkse terugbetaling aan het Kringloopfonds in vereﬀening). We
ontvingen een aanzienlijke investering van een koepelorganisatie. Het totaal kapitaal van Socrowd
blijft dus stijgen, en bedroeg eind 2018 precies € 3.579.200.
In totaal waren er eind 2018 1141 individuele aandeelhouders. Deze aandeelhouders vormen
samen de Algemene Vergadering van Socrowd, die samenkwam op 9 mei 2019 om het jaar 2018 af te
sluiten.

Stijging kapitaal: € 237.000
(ondanks de jaarlijkse terugbetaling
aan het Kringloopfonds in Vereﬀening).

Totaal kapitaal: €

3.579.200

1

ACTIVITEITENVERSLAG
2018

2

OPERATIONEEL

Gemiddeld werd € 41.020 opgehaald per project op het platform van Socrowd en in totaal voor € 205.100.
In 2018 kenden we 5 leningen toe, al komt de laatste campagne pas in 2019 in de boeken omdat de
afhandeling niet meer in 2018 plaats vond. Met de gevoerde campagnes lenen we een gemiddeld kapitaal
van € 93.000 per campagne en in totaal voor € 465.000.

ORGANISATIE

PLAATS

BEDRAG

#PERS

% VAN DOELBEDRAG

WGC Zuidrand

Antwerpen

€ 50.000

23

100 %

Freinetschool Gits

Gits

€ 28.600

9

114 %

Wroeter

Kortessem

€ 57.100

48

114 %

Middelbare
Steinerschool

Brussel

€ 37.800

70

114 %

Madam Fortuna

Borgerhout

€ 31.600

59

106 %

Doordat iedereen bijna het ganse jaar in dienst was, kwamen de loonkosten hoger uit dan in het jaar
2017. Samen met investeringen in opleidingen en correctie van inkomsten uit onze vaste activa,
resulteert dit in een nettoverlies van € 9519 voor 2018. Doordat de voorbije jaren winstgevend waren,
sluiten we 2018 toch af met een overgedragen winst van € 26.856.
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OPBRENGSTEN
70
7002

7001
73
74
75
76
79
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Omzet
administratie vergoeding
lopende leningen
nieuwe leningen
Boetes/achterban
Dienstverlening
lidgelden, giften en legaten
Andere bedrijfsopbrengsten
Financiële opbrengsten
Uitzonderlijke opbrengsten
Resultaatsverwerking

TOTAAL OPBRENGSTEN

RESULTAAT

2017
€
€
€
€

KOSTEN

2018

67.807
51.372
47.244
4.128

€
€
€
€

52 369
51 338
47.244
4.875

€ 16.435
€0
€ 1.935
€ 20.518

€
€
€
€

1.031
0
358
14.205

€ 90.260 € 66.932
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2017

2018

61

Diensten en diverse goederen

€ 8.163

€ 7.819

62

€ 65.858

€ 61.105

€ 5.667

€ 5.667

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

€ 3.028
€0
€ 32

€ 1.816
€ 46
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TOTAAL KOSTEN

€ 82.748 € 76.453

63

RESULTAAT V/H BOEKJAAR

€ 7.512

-€ 9.521

KLANTEN

WGC ZUIDRAND VZW,
ANTWERPEN
Wijkgezondheidscentrum (WGC) Zuidrand biedt sinds eind 2011 zorg aan, aan de
bewoners van t’ Kiel en Valaar te Antwerpen. Hier woont een kwetsbare populatie
waarvoor toegang tot basisgezondheidszorg niet vanzelfsprekendheid is. Een WGC
staat voor laagdrempelige, emanciperende en kwaliteitsvolle gezondheidszorg.
Patiënten betalen niet voor de consultaties. Zuidrand ontvangt per ingeschreven
patiënt rechtstreeks van de mutualiteit een vast bedrag per maand. De patiënt kan
een beroep doen op een huisarts, verpleegkundigen, sociale dienst en psycholoog.
Vanuit een integrale visie: lichamelijk, psychologisch en sociaal, wordt de patiënt
benaderd. Om de uitbreiding van WGC Zuidrand waar te maken en de bevolking
van t‘ Kiel ook aan een kinesist en tandarts te helpen, werd bij Socrowd € 150.000
renteloos geleend op een termijn van 10 jaar. Hiermee is een aanliggend pand
aangekocht wat functioneel geïntegreerd wordt in het bestaande gebouw.
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FREINETSCHOOL DE KASTEELTUIN,
GITS
Vanuit de noodzaak voor een ander soort onderwijs voor hun kinderen,
gingen de initiatiefnemers van VZW De Schoolsmidse aan de slag, samen
met enkele ouders en begeleiders, voor een nagelnieuwe Freinetschool
in Gits. Na een jarenlange voorbereiding werd de verbouwing samen met
de hulp van 9 aandeelhouders van Socrowd een feit: € 26.800 euro werd
op het platform geïnvesteerd. In de groene omgeving van de terreinen
van Groep Gidts openden de deuren van de school de Kasteeltuin op 1
september 2018, voor de kleuters en lagere schoolkinderen uit de buurt.
De school hanteert de pedagogische principes van Célestin Freinet.

DE WROETER-FRUITPROJECT,
KORTESSEM
Mensen die niet terecht kunnen in het gewone arbeidscircuit kunnen bij
Activiteitenboerderij VZW De Wroeter hun waardevol potentieel aan
mogelijkheden en talenten ontplooien. De Wroeter moest het dak van
boerderij de ‘Hoogbrug’ te Wimmertingen (nabij Hasselt) dringend
renoveren. Het middengedeelte van de boerderij en aangepast
confituur atelier was bouwvallig. Ook de ruimtes eronder moesten
nodig gerenoveerd worden. Door de werken komt er plaats vrij voor de
afwerking van de confituur, etikettering, stockage en aanverwante
kleinschalige boerderij-activiteiten en kunnen dagelijks 6 extra deelnemers met hun begeleiders en vrijwilligers hier aan de slag. De Wroeter
ging met de hulp van 48 aandeelhouders uiteindelijk een rentevrije
lening aan van € 50.000 bij Socrowd.

SCHOOL

MIDDELBARE STEINERSCHOOL,
BRUSSEL

In 2016 werd de Middelbare Steinerschool Brussel (ASO) opgestart op de site van de
basisschool te Anderlecht. Met een 30-tal leerlingen en 20 nieuwe inschrijvingen voor
het volgende schooljaar werd op initiatief van ouders en leerkrachten èn met steun van
de basisschool gezocht naar een nieuwe, centraal gelegen locatie. Hier kan de school
nog beter allianties aangaan met sociale, culturele en onderwijs-partners en de leerlingen volop laten proeven wat Brussel te bieden heeft. De middelbare school is
geïnspireerd vanuit de Steinerpedagogie en wordt erkend en gesubsidieerd door de
overheid. Scholen krijgen echter slechts overheidsmiddelen op grond van het aantal
leerlingen tijdens het voorgaande schooljaar. Op basis van een financieel meerjarenplan
kan de school € 100.000 renteloos lenen bij Socrowd. Om zo de kosten van lonen van
leraren en ondersteunend personeel maar ook van lesmateriaal en de huur, infrastructuur etc. voor elk volgende schooljaar te kunnen dragen tot een volwaardige cyclus
(voor de volgende 6 schooljaren).

MADAM FORTUNA,
BORGERHOUT
Het theatergezelschap Madam Fortuna bestaat al bijna tien jaar en is
een plek waar professionals en liefhebbers uit alle lagen van de
maatschappij elkaar ontmoeten. Met veel aandacht voor diversiteit,
een sfeer van vertrouwen en door een open huis te zijn, vinden er veel
kruisbestuivingen plaats. Met de aankoop van een bakkerij kan Madam
Fortuna een voedselatelier starten: De Kompaan. Hier zal met een
divers team kwaliteitsvol, lokaal en duurzaam eten klaargemaakt en
geserveerd worden. Met een nadrukkelijke link naar het sociaal-artistieke én de buurt. 25% van de middelen voor de aankoop van de
bakkerij komt er via Socrowd, in een samenwerking met Triodos Bank.

4

ACTIVITEITENVERSLAG
2018

5

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
JÜRGEN ELIAS ALS NIEUW LID EN BESTOND IN
2018 UIT 6 VRIJWILLIGERS. WE KWAMEN IN 2018
3 KEER SAMEN.
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DE RVB KWAM IN 2018 3 KEER SAMEN. WE
VERWELKOMDEN 3 NIEUWE BESTUURDERS IN
2018: YVETTE VERLEISDONCK, JO PIESSENS EN
BRUNO ISERBYT. DE RAAD VAN BESTUUR
BESTAAT NU UIT 7 PERSONEN: 2 VROUWEN EN 5
MANNEN.

EVENEMENTEN

WE ORGANISEERDEN VERSCHILLENDE EVENEMENTEN, ALLEEN OF MET
ANDERE FINANCIERS.

WORKSHOP CIJFERS LEZEN EN INTERPRETEREN

In november vond in Brussel de cursus Cijfers Lezen en Interpreteren opnieuw plaats. Deze
opleiding is voor vrijwilligers, medewerkers of bestuurders die een introductie willen rond balans,
jaarrekeningen, .. voor hun vzw. Opleider Paula Gorissen is lid van de Kredietcel van Socrowd en
heeft meer dan 25 jaar gewerkt als financieel verantwoordelijke in de socio-culturele sector.

SPEEDDATES MET SOCIALE FINANCIERS
Socrowd werkt samen met diverse partners om Crowdfunding als financieringsmogelijkheid
onder de aandacht te brengen. Zo vond de Speeddate Sociale Financiers opnieuw diverse malen
plaats in Brussel bij de Sociale InnovatieFabriek (22 mei, 27 september) maar ook bij de Provincie
Antwerpen in Berchem (12 december). Socrowd stelt zich samen met Hefboom, Trividend, SI2
Fund en SOIF De Punt voor. Sociaal innovatieve projecten kunnen hierna een afspraak maken
voor een persoonlijk gesprek
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Daarnaast waren we aanwezig op talrijke andere workshops, opleidingen, netwerkmomenten en evenementen
met partners zoals;
Op de VZW-studiedag van Escala (2 juni 2018) gaf Socrowd een workshop omtrent de meerwaarde van Crowdfunding ten opzichte van een ´traditionele investeerder’: wat is het en hoe er
professioneel aan te beginnen?
Aan de opleiding Sociaal Cultureel Werk te Heverlee werd (11 juni) een uiteenzetting gegeven
over crowdfunding als onderdeel van de Module "Financieel beheer."
Op het jaarlijkse congres van de Sociale InnovatieFabriek, New Ideals (20 november) in
Brussel werd een Fishbowl-sessie gegeven door Socrowd rond Impact en werden een aantal clinics
gegeven. Mensen konden hier tijdens een persoonlijk gesprek advies inwinnen voor hun project.
Socrowd maakte onderdeel uit van het panel van de Kick-Off Sociaal Ondernemen (11 december) voor de Punt, groeiplatform voor duurzaam ondernemen in Gent.
En samen met partners zoals Ugent, SIF, Hefboom, Trividend,... maakt Socrowd deel uit van de
Adviesraad Sociaal Ondernemen die maandelijks 3 projecten laat pitchen, en hen dan verder input
geeft en op hun specifieke ondernemersvragen antwoordt.

MATCHFUNDING PARTNER DE STAD MECHELEN
Samen met enkele partners werkt de stad Mechelen samen om tegen 2020 alle Mechelse
scholen 'Paraat voor het Klimaat' te krijgen. De Stad Mechelen geeft elk jaar twee scholen
toegang tot € 35.500 subsidie, mits een deel van de klimaatinvestering wordt opgehaald
binnen het netwerk van de school. Het doel hiervan is om de bewustwording rond het klimaat
te vergroten onder alle stakeholders van de school. Hiervoor werkt de stad Mechelen samen
met Socrowd: wij bieden het crowdfunding platform voor een ´Klimaatneutrale stad´ en de
stad staat garant voor de lening bij Socrowd als Match funding partner. Het project werd
bekroond met de Vlaamse Klimaatprijs 2016 en de samenwerking met Paraat voor het Klimaat
biedt Socrowd resultaten op zowel financieel als inhoudelijk vlak. In 2018 nam Socrowd
opnieuw deel aan de jury van de wedstrijd “Paraat voor het klimaat” en in 2019 zullen 4
campagnes online gaan, 2 winnaars uit 2017 en twee winnaars uit 2018: BS De Spreeuwen,
Campus Botaniek, CVO Crescendo en Campus Stassart. Andere dossiers die reeds een
succesvolle campagne voerden op Socrowd zijn BA Pitzemburg (2017), CDO Spoor 5 (2017)
en De Wondertuin (2017).

FILANTRIMPACT - SOCIALE INNOVATIEFABRIEK EN DE SDG’S.
In 2018 is Socrowd begonnen met het vormgeven van een Impactmeting onder begeleiding
van het FilantrImpact-netwerk van de Sociale InnovatieFabriek. Het doel hiervan is om de
bijdrage die Socrowd en haar aandeelhouders leveren aan de ondersteuning van lokaal,
sociaal ondernemerschap en maatschappelijke organisaties nog meer te communiceren en
meer projecten aan te trekken. De uitdaging is om de impact van een rentevrije lening in
combinatie met netwerk financiering te laten zien aan organisaties. Denk hierbij aan: nieuwe
contacten opgeleverd, duurzame samenwerkingen bewerkstelligd en online communicatie
geoptimaliseerd. De SDG’s zullen vanaf 2019 verwerkt worden in de communicatie rond
Impact door Socrowd. Ook zal meer verwezen worden naar onze samenwerking met Fairfin
om zo elkaars stakeholders en doelgroepen nog meer aan te kunnen spreken.
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QUOTES VAN NIEUWE AANDEELHOUDERS EN KLANTEN
We laten hier enkele klanten en crowdfunders aan het woord na hun ervaring met Socrowd:

“De school in Gits ligt ons nauw aan het hart. We
kijken uit naar een school die voldoet aan onze
eisen voor kwalitatief onderwijs dat rekening
houdt met de talenten van onze kinderen.
Daarom willen we hen een duwtje in de rug
geven.” - Leen Pinket

"We waren erg opgetogen over de samenwerking met en
ondersteuning door Socrowd. Het verliep allemaal
bijzonder soepel. Campagne voeren was verrassend
eenvoudig. De praktische ondersteuning en tips vanuit
Socrowd waren daarbij zeer welkom." - Griet Vandersypen
- WGC Zuidrand, Antwerpen

"Wij waren blij verrast met het feit dat er zo veel verschillende mensen
geïnvesteerd hebben. Zowel rechtstreeks betrokkenen die al een
(klein)kind in de school hebben, als mensen die op termijn voor de
school zullen kiezen (ouders van kleuters of lagere schoolkinderen), als
van mensen van buitenaf die het een waardevol initiatief vinden." De
Initiatiefgroep - Middelbare Steinerschool Brussel (ASO)

"Dank voor jullie ondersteuning.
We hebben door deze campagne
een nieuwe groep steun gevers
kunnen aantrekken." - Jan
Raymaekers - Activiteitenboerderij
De Wroeter

“Mmmm ik kijk er nu al naar uit!! Daarnaast
laat Madam Fortuna zien dat cultuur
verbindend kan werken tussen verschillende
culturen. Belangrijk in deze tijd!” - Tinus
Holthuis over Madam Fortuna

8

“Ik investeer graag in de toekomst van de Steinerschool
omdat ik achter dit onderwijssysteem sta, waar kinderen op
veelzijdige manier tot ontwikkeling kunnen komen door hun
denken, voelen en willen te ontwikkelen.” - Isabelle Makay
over de Middelbare Vrijeschool in Brussel

OVER SOCROWD

Socrowd is een kredietverlenende coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk (CVBA-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, deskundigheid, ..

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