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Inleiding 

2016 was een overgangsjaar voor Socrowd. Eerst en vooral nam de coöperatie afscheid van twee 

medewerkers: Tom Alleman als coördinator en bezieler van Socrowd 2.0, heeft in het voorjaar Socrowd 

verlaten om aan de slag te gaan als Project manager bij Cambio. Daarnaast was Selma Franssen 

deeltijds aan de slag als communicatiemedewerker. Selma heeft deze job geruild voor een uitdaging als 

Chef redactie bij Charlie Magazine. Ik wil dit verslag dan ook graag openen met een welgemeende 

Dankuwel aan Selma en Tom voor hun inzet! 

Een woord van dank gaat ook uit naar Pieter Jan Van de Velde (vanuit Trividend) en Hugo Wanner 

(vanuit Fairfin), die de lopende zaken hebben waargenomen na het afscheid van onze collega’s. Beiden 

hebben ook hun functies bij de kredietcel beëindigd.  

Sinds augustus van 2016 zit ondergetekende aan het stuur bij Socrowd als coördinator en ik heb deze 

uitdaging met veel goesting opgenomen. De vacante positie als communicatiemedewerker is sinds 

maart 2017 opgenomen door Sara Stevenson. Socrowd heeft dus in 2016 deels op halve kracht 

gewerkt, maar dit resulteerde voor 2016 toch in 5 nieuwe dossiers, die een totaal uitgeleend kapitaal 

van 207.000 euro vertegenwoordigen. Dit betekent ook ruim 150 nieuwe vennoten voor Socrowd, wat 

het totaal aantal vennoten eind 2016 op 754 bracht. Financieel betekent de stabiele groei en minder 

uitgaven aan loon een positief resultaat van 7995 euro op het einde van het boekjaar. 

Opmerkelijk is dat er ook nieuwe organisatievormen een plek krijgen bij Socrowd: Bright Futures 

bijvoorbeeld beheert een stuk grond in het Antwerpse als een “common”, een plaats waar iedereen 

terecht kan die volgens de uitgezette regels wil ondernemen of werken. Na een campagne bij Socrowd 

kon de CVBA Bright Futures het stuk grond aankopen en aan de slag gaan met het experiment.  

De overgang was in de sector ook duidelijk voelbaar: anno 2016 heeft crowdfunding het zeer goed 

gedaan: er werd in totaal 30 miljoen euro opgehaald via alle Belgische platformen. Dit is een 

verdriedubbeling van het bedrag dat in 2015 werd opgehaald. De tak waar Socrowd in actief is, het 

crowdlending neemt hier het leeuwendeel voor zijn rekening. We verwachten dat deze organische 

groei zich ook in 2017 zal verderzetten. Hiervoor doet ook de overheid mee aan de overgang naar 

professionalisering: in februari 2017 is namelijk de nieuwe wetgeving rond crowdfunding van kracht 

geworden. Deze wetgeving is echter niet van toepassing op de werking van Socrowd, omdat onze 

aandeelhouders niet instappen in de organisatiestructuur van onze projecten, noch in 

investeringsvehikels die door onze projecten zijn uitgegeven.  

We beperken met andere woorden zo veel mogelijk het risico voor onze aandeelhouders, we bieden 

wel een betrouwbaar aandeel in een solide coöperatie met een duurzaam doel. De lancering van deze 
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wetgeving zal de ganse sector ongetwijfeld nog verder professionaliseren en op een duurzame manier 

uitbouwen. 

Met overgang en teamwissel in het achterhoofd is het Socrowd team er alvast ingevlogen. We lanceren 

“as we speak” onze nieuwe website en trachten daarnaast ook overal aanwezig te zijn om de positieve 

boodschap en het aanbod van Socrowd te verspreiden. 

 

Ludo Dhelft 

Coördinator 

17 mei 2017 
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1. De Organisatie 

1.1 Algemene Vergadering 

De jaarlijkse algemene vergadering ging door op woensdag 17 mei 2017 in de vergaderzaal van Fairfin 

vzw in de Vooruitgangstraat 333 / 9 in Brussel, onder het voorzitterschap van Erik Baelus.  

De klassieke agendapunten waren: goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening 2016, décharge 

van het bestuur en vooruitzichten voor het werkjaar. 

Op 31 december 2016 is de algemene vergadering als volgt samengesteld:  

 

Aandeelhouder  Bedrag  

Fairfin vzw  €            1 000 000  

Kringloopfonds cvba  €               925 000  

Particulieren (718)  €               869 400  

Ethias leven  €               170 000  

KBS - Fonds Celina Ramos  €               150 000  

Reva vzw  €                 60 000  

K.S.J.- K.S.A- V.K.S.J. Landelijk Verbond vzw  €                 50 000  

Provincie Oost-Vlaanderen  €                 40 000  

Provincie Vlaams Brabant  €                 40 000  

Amarant vzw  €                 10 000  

Klanten  €                    6 700  

TOTAAL  €            3 321 100  

 

In de loop van 2016 traden 146 aandeelhouders toe tot het kapitaal voor een totaal bedrag van 52.200 

euro. Dit brengt het totaal op 753 aandeelhouders die samen 3.321.000 euro kapitaal 

vertegenwoordigen. 
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718 Particuliere aandeelhouder (ten voordelen van Socrowd projecten) maken nu met  869.300 euro 

aan aandelen ruim 25 procent uit van het kapitaal van Socrowd.  

Waar wonen de aandeelhouders?     

Brussel       45 6,33% 

Antwerpen 179 25,18% 

Vlaams Brabant 38 5,34% 

Limburg 34 4,78% 

West Vlaanderen 72 10,13% 

Oost Vlaanderen   343 48,24% 

TOTAAL            711 100,00% 

 

 

1.2 Raad Van Bestuur 

De Raad van Bestuur bestond op 31 december 2016 uit de volgende 7 leden:  

Vertegenwoordiger van Fairfin vzw: Erik Baelus (voorzitter Fairfin vzw) 

Vertegenwoordiger van het Kringloopfonds in vereffening cvba: Werner Elpers 

Externe bestuurders:  

Julia Rottiers 

Frederik Matthijs 

Pauline Deneffe 

Klaartje Vandersypen 

Personeel: Tom Alleman / Ludo Dhelft 

De raad van bestuur vergaderde 3 keer in de loop van 2016. 
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1.3 Kredietcel  

De kredietcel geeft de finale goedkeuring voor dossiers, door deze te beoordelen op sociale 

meerwaarde én financiële haalbaarheid. De kredietcel kwam 3 keer samen in 2016. 

In 2016 telde de kredietcel 6 vrijwillige leden: Arnout Vandecappelle, John Vanwynsberghe, Willie 

Verhoysen, Lynn Cosyn en Tom Alleman. Aangevuld met Ludo Dhelft als personeelslid. We namen dit 

jaar afscheid van Hugo Wanner en we willen Hugo bij deze bedanken voor zijn inzet voor onder andere 

de kredietcel.  

 

 

1.4 Team 

Begin 2016 werkten Tom Alleman (4/5 contract) en Selma Franssen (2/5 contract) voor Socrowd. Eind 

mei namen we afscheid van Tom Alleman en begon de zoektocht naar een nieuwe coördinator. Na de 

eerste sollicitatieronde kwam geen geschikte kandidaat naar boven. Bij de tweede ronde werd Ludo 

Dhelft aangenomen als coördinator (4/5 contract), hij kwam begin augustus in dienst bij Socrowd. Eind 

juli namen we afscheid van Selma Franssen.  

We willen Selma en Tom hierbij bedanken voor hun inzet bij Socrowd! Daarnaast ook een woord van 

dank voor Julia Rottiers die als vrijwilliger meehelpt om de boekhouding zo goed mogelijk op te maken 

en daarbij een grote hulp is! 
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2. Activiteiten verslag 

2.1 Leningen 2016 

Er werden in 2016 5 renteloze leningen verstrekt, voor een totaalbedrag van € 207.300. De gemiddelde 

duurtijd is 79 maanden en het gemiddeld bedrag is € 41.460, met gemiddeld 45 aandeelhouders per 

crowdfundingcampagne. 

 

Leningen 2016 Bedrag Maanden Vennoten 

La Barraca  €    30 000  120 59 

Bright Futures  €  100 000  120 52 

BA Caputsteen       €    15 000  48 48 

Don Bosco Mechelen  €    12 300  48 23 

De Wille   €    50 000  60 1 

TOTAAL            € 207 300    183 

 

 

2.3  Overzicht Openstaande Leningen op 31/12/2016 

Per 31 december 2016 stond in totaal nog voor €2.000.234,56 aan leningen open bij onze klanten . Hiervan 

wordt € 292.856,64 binnen het jaar terug betaald. Het resterende bedrag van € 1.707.377,92 zijn de 

openstaande bedragen op meer dan 1 jaar. 
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3. Voorstelling Klanten 2016  

Bright Futures, Laakdal 

Bright Futures brengt mensen samen die een stuk natuur- en cultuurgrond op een heel nieuwe 
duurzame wijze zullen beheren. Bright Futures is een sociaal experiment dat kan tonen hoe mens en 
natuur op een positieve manier kunnen samengaan. Het project brengt een nieuwe benadering van 
'bezit en natuur' in de praktijk. Bright Futures maakt het mogelijk om, ook als je maar een klein 
spaarpotje hebt, mede-eigenaar te worden van een hoeve met 7 hectare land en bos. Als deelnemer 
kun je de plek mee vormgeven: Je kan er groenten telen, je kinderen laten spelen, een voedselbos 
planten, samen met je buren kippen houden, je buitenactiviteiten organiseren, leren en 
experimenteren, op vakantie komen. Je kan er inspirerende mensen ontmoeten in een natuurlijke 
omgeving. Je kan er ook economische activiteiten ontwikkelen waarbij grond, natuur en gemeenschap 
belangrijke hulpbronnen zijn. Het project wordt gerealiseerd in Veerle-Laakdal, in de buurt van de abdij 
van Averbode, te midden van de vele bossen die destijds eigendom waren van graaf de Mérode. Bright 
Futures leende 100.000 euro bij Socrowd voor de aankoop van de gronden.  
 

Don Bosco, Mechelen 
 

Don Bosco wil een echte “groene” school zijn: een school die respect heeft voor het milieu en bewust 
kiest voor een duurzame aanpak. Naast de educatieve maatregelen omtrent milieuzorg op school zou 
het schoolgebouw een voorbeeld moeten zijn naar duurzaamheid en lage energiekost toe. Een 
duurzaam schoolgebouw faciliteert immers primair het leerproces, door een gezond en stimulerend 
binnenklimaat bij lage exploitatielasten (energieverbruik en onderhoudskosten). Zo wil de school de 
volgende realisaties doen: vervangen glasdallen en isolatie dak, relighting en aanpassing lichtkringen 
(bewegingsdetectoren waar haalbaar en lichtsensoren om onnodig verbruik tegen te gaan), een 
decentraal D-systeem plaatsen in klaslokalen voor een betere luchtkwaliteit en warmterecuperatie. Via 
een crowdfunding campagne werd 12300 euro ontleend.  

 
 
La Barraca, Gent 

La Barraca brengt theater dat vooral niet binnen de lijntjes kleurt. Theater dat verhalen wil vertellen 
die nog niet verteld zijn. Theater dat zéér dicht bij het publiek staat. Stout theater. Daarom is La Barraca 
consequent een “open huis”: kansen geven aan wie ze wil grijpen. Spelers, regisseurs, schrijvers, 
ontwerpers, muzikanten, productieleiders… stuk voor stuk mensen met goesting en overtuiging. En het 
werkt: La Barraca zet elk seizoen gemiddeld vier stukken op de kalender waarvan minstens de helft – 
vaak zelfs meer – originele creaties zijn. De ene al wat vreemder dan de andere. La Barraca theater-op-
schoot: ´de naam is niet toevallig. In de kleine zaal aan de Muinkkaai spelen we niet alleen voor, maar 
ook tussen en soms zelfs met, op en onder het publiek. La Barraca wil graag met wat meer comfort voor 
acteurs door een grotere kleedruimte en centrale verwarming. Meer sfeer en gezelligheid voor 
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bezoekers met een ruime en toffe foyer. Meer veiligheid voor medewerkers door branddetectoren en 
een vaste trap naar de kleedruimte. Samengevat, La Barraca wil verbouwen voor iedereen: kijker, 
acteur, regisseur, lichttechnieker, productieleider … Want geen 'stout theater', zonder 'stoute' 
medewerkers en publiek. Via een campagne kon La Barraca 30.000 euro lenen.  

 

Busleyden Atheneum campus Caputsteen, Mechelen 

Als Mechelse school heeft het Busleyden Atheneum, campus Caputsteen de ambitie om een klimaat 
neutrale school te worden en om samen met de andere actoren in Mechelen de stad klimaatneutraal 
maken. De school wil dit doen op drie vlakken: de Cv-installatie laten afstellen en aansturen zodat 
energie optimaal wordt benut en enkel wordt verbruikt wanneer nodig. Via didactische projecten wil 
de school de leerlingen sensibiliseren over hoe duurzaam om te gaan met energie. We gaan daarom 
ook actief met onze leerlingen aan de slag omtrent de duurzaamheidsthema’s van mobiliteit, afval en 
energieverbruik. Door ouder- en buurtparticipatie willen we ook onze huidige partners informeren over 
klimaatneutraal omgaan met energie. Samen met een subsidie van de stad Mechelen van € 35.500 en 
een eigen investering van € 29.500 brengt de school de nodige € 80.000 bij elkaar om dit 
milieubewuste project te realiseren. 

 

Wijkgezondheidscentrum De Wille, Willebroek 

WGC De Wille uit Willebroek is midden 2016 gestart met het aanbieden van laagdrempelige en 
multidisciplinaire gezondheidszorg in de streek Willebroek – Boom. Daar is nog geen 
wijkgezondheidscentrum, dus werd met hulp van de stedelijke overheid, Nationale Loterij en de 
provincie het initiatief genomen voor de opstart van het WGC. De werking begon met onder andere 2 
artsen, een verpleegkundig en een coördinator. Voor de opstart geeft Socrowd een renteloze lening van 
50.000 euro.  

 

4. De Jaarrekening  

4.1 Financiën 
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  De jaarrekening van 2016 werd nagekeken door onze controlerend vennoot Werner Elpers (aangeduid 

op de AV van 2009). Hij leverde een verslag zonder voorbehoud. 
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4.2 Evolutie Van De Balans: Actief – Passief 

Activa: Aan de kant van de Activa is er een verschuiving te bemerken: een termijnrekening bij Triodos is 
afgelopen in 2016 en dit bedrag werd opzij gezet in de vorm van Certificaten van Aandelen van Triodos. 
Vandaar dat de vaste activa met ruim € 350.000 zijn gestegen en de liquide middelen met ongeveer 
hetzelfde bedrag zijn gedaald. Een positief punt bij de activa hier is dat de dubieuze vorderingen van 
ruim € 80.000 naar € 0 is herleid. Dit komt door de terugbetaling van alle openstaande schulden (saldo 
van de lening plus alle openstaande facturen) van een reeds lang aanslepend dossier Lorien cvba. 

 

Passiva: Het eigen vermogen steeg van € 3.326.706 naar € 3.351.901. Dit komt deels door de aangroei 
van het kapitaal. We betalen wel jaarlijks een deel kapitaal van het Kringloopfonds in vereffening terug. 
Dit wordt momenteel voor ongeveer de helft opgevangen door de stijging van het kapitaal van 
particulieren via crowdfunding campagnes. Maar uiteraard ook door de lichte winst en de 
overgedragen winst van de voorbije jaren. Die overgedragen winst is nu ruim 30.000 euro, wat nodig 
zal zijn om enkele investeringen zoals in website en personeel op te vangen. 

De schuldgraad daalde met bijna € 100.000 tot € 168.000 euro. Dit komt opdat we in twee betalingen 
telkens € 50.000 van de renteloze lening aan SD Worx hebben terugbetaald. 
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  ACTIVA   31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 

2  VASTE ACTIVA  256 323 258 739 613 781 

20  Oprichtingskosten  0 0   

23  Materiële vaste activa  1 173 216 3 630 

231000  PC  
 

2 955 649 649 

231009  afschrijving PC  -2 522 -433 -649 

231010  Software computers  6 145 6 145 6 145 

231019  afschr software  -5 405 -6 145 -6 145 

232000 Ontwikkeling website     5 445 

232009  afschr ontwikkeling website      -1 815 

  
  

      

28  Financiele vaste activa  255 150 258 522 610 151 

28401  Aandelen Alterfin  125 000 125 000 125 000 

28402  Certificaten Triodos  128 150 131 522 483 151 

28403  Aandelen Diverse  2 000 2 000 2 000 

            

29/58  VLOTTENDE ACTIVA  3 248 269 3 328 297 2 907 073 

29  Vorderingen > 1j leningen  1 770 047 1 837 849 1 707 378 

   Leningen > 1 jaar  1 770 047 1 837 849 1 707 378 

  
  

      

40 Vorderingen < 1 jaar 22 310 33 634 24 265 
400000  Werkingsdebiteuren  22 310 33 634 24 265 

  
  

      

  
  

      

41 Overige Vorderingen 359 520 387 898 303 251 
412 Terug te vorderen belast en voorh 5 137 -2 322 961 

416 Diverse vorderingen mbt leningen 278 444 309 646 302 290 

416120  Maandelijkse vord leningen  2 785 2 785 9 434 

416121  vorderingen leningen nog te vervallen bj  263 659 263 659 292 857 

41613  vorderingen overbruggingskrediet  12 000 12 000 0 

4162  vorderingen op rsz      0 

4169  vorderingen federale overheid      0 

417  dubieuze vorderingen  75 939 80 574 0 

419 Geboekte waardeverminderingen       

  
  

      

5  Liquide middelen  1 089 509 1 060 767 863 549 
531000  termijndeposito's (spaarrekening)  337 653 347 782 358 216 

  
  

      

532000  kredietinstellingen (spaarrekening)  262 231 263 008 263 461 

550000  kredietinstellingen (zichtrekening)  489 626 449 977 241 871 

  
  

      

49  overlopende rekeningen  6 882 8 149 8 630 

490000  Over te dragen kosten      948 

491000  verkregen opbrengsten (interesten triodos)  6 882 8 149 7 682 

            

  TOTAAL DER ACTIVA   3 504 592 3 587 036 3 520 854 
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  PASSIVA   31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 

10/15 EIGEN VERMOGEN   3 233 340 3 326 706 3 351 901 

10 Kapitaal 

 

3 229 300 3 303 900 3 321 100 

100000 Geplaatst kapitaal 

 

3 229 300 3 303 900 3 321 100 

101000 Niet-opgevraagd kapitaal 

 

      

  

  

      

14 Overgedragen winst/verlies 

 

4 040 22 806 30 801 

140000 Overdracht vorige jaren  

 

-12 460 9 936 22 806 

  resultaat boekjaar 

 

16 500 12 871 7 995 

  

  

      

16 voorzieningen en uitgest belastingen 0 0 0 

163100 voorzieningen leningen         

  

  

      

17/49 SCHULDEN   265 357 260 329 168 953 

17 Schulden op meer dan één jaar 200 000 150 000 100 000 

174110 Achtergestelde leningen (SD Worx) 200 000 150 000 100 000 

174120 Leningen cofinanciers>1j 

 

      

  

  

      

42/48 Schulden op ten hoogste één jaar 65 357 110 326 68 950 

43 Financiële schulden 

 

50 000 100 000 50 000 

439010 Maandelijkse leningsschuld cofinancier       

439020 Lening schulden cofinanciers 

 

      

439100 Diverse schulden leningen 

 

50 000 100 000 50 000 

44 Werkingsschulden 

 

10 502 3 969 11 650 

440000 leveranciers 

 

3 584 1 982 5 295 

441000 Schulden ivm doorstorting 

 

5097,89 1473,75 1474 

442000 Klanten - crediteuren 

 

0 1 258 4 857 

440000 te ontvangen facturen 

 

1 820 -745 24 

  

  

      

45 Schulden mbt belast / bezoldigingen 4 855 6 358 3 222 

451900 R/C BTW - schuld einde periode 

 

-157     

455 Bezoldigingen 

 

-20 -20 -20 

456000 Voorzieningen vak geld 

 

5 032 6 377 3 242 

  

  

      

48 Diverse schulden 

 

0 0 4 077 

489000 Andere diverse schulden 

 

0 0 4 077 

  

  

      

49 overlopende rekeningen   0 3 3 

492000 toe te rekenen kosten  

 

  3 3 

            

  TOTAAL DER PASSIVA   3 498 697 3 587 036 3 520 854 
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4.3 Opbrengsten 2016 

Als we kijken naar de resultatenrekening zien we een stijging van de opbrengsten door een stijging van 
de dienstverlening, voornamelijk naar Fairfin toe. De inkomsten uit dienstverlening naar externe 
partners stond op een laag pitje dit jaar, mede door de overgang van personeel. De financiële 
opbrengsten – voornamelijk door Triodos producten- zitten lichtjes in stijgende lijn.  

 

  OPBRENGSTEN  2014 2015 2016 

70 Omzet € 49 729 € 54 294 € 60 168 

7002 administratievergoeding € 45 789 € 50 364 € 51 728 

  lopende leningen € 43 382  € 46 467 € 48 088 

  nieuwe leningen € 2 407  €3897 € 3 640 

  Boetes/achterban      

7001 Dienstverlening € 3 940 € 3 930 € 8 440 

  Fairfin € 0  € 0 € 6 800 

  Cofinanciering € 0  € 0  € 0 

  Andere Opdrachten € 3 940 € 3 930 € 1 640 

          

73 lidgelden, giften en legaten € 49  € 0 € 0 

74 Andere bedrijfsopbrengsten € 346 € 1 041 € 405 

75  Financiële opbrengsten   € 15 624 € 15 697 € 16 417 

76  Uitzonderlijke opbrengsten  € 659     

79 Resultaatsverwerking       

7  TOTAAL OPBRENGSTEN  € 66 406 € 71 032 € 76 990 

 

4.4 Kosten 2016 

Qua kosten zie we een stijging voor Diensten en diverse goederen, we hebben enkele facturen betaald 
aan Fairfin en Trividend voor het opnemen van lopende zaken in de periode dat er geen personeel 
aanwezig was bij Socrowd. Zodat we een dienstverlening konden blijven garanderen naar onze klanten, 
partners en aandeelhouders.  

 

 

 



SOCROWD - JAARVERSLAG 2016 

 

Page 14                                                                                

  KOSTEN 2014 2015 2016 

61 Diensten en diverse goederen € 4 224 € 7 052 € 17 819 

       

62 Bezoldiging, sociale lasten en personeel € 42 196 € 49 157 € 45 661 

63 Afschrijvingen en waardeverminderingen 
 op materiële vaste activa 

€ 1 289 € 956 € 2 031 

       

64 Diverse kosten € 2 193 € 982 € 1 708 

65  Financiële kosten   € 5 € 15 € 1 776 

66  Uitzonderlijke kosten  € 0    

67  Belastingen op het resultaat      

       

6  TOTAAL KOSTEN  € 49 906 € 58 161 € 68 995 

 

Het resultaat is een lichte winst van 7995 euro, wat mede te danken is aan de lagere loonkost en een 
lichte stijging van inkomsten uit Administratieve vergoedingen aan klanten, Dienstverlening en 
Financiële opbrengsten. Van onze winst nemen we 1540 euro op als wettelijk reserve, de rest nemen 
we op in onze gewone reserves.  
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Medewerkers Socrowd 

 

LUDO DHELFT 

COÖRDINATOR 

  

SARA STEVENSON 

COMMUNICATIE 

 

 

 

 

 

Tel: 00 32 476  45 33 24 

Email:ludo@socrowd.be 

 

 

 Tel: 00 32 487 92 3165 

Email: sara@socrowd.be 

 

 


