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Socrowd heeft er op vele vlakken een positief jaar 
opzitten. Niet alleen is de website helemaal 
vernieuwd, we kregen ook het gezelschap van een 
nieuwe collega Sara Stevenson op communicatie. 
Daarnaast gingen we op zoek naar uitbreiding voor 
de Raad van Bestuur en de Kredietcel. Operationeel 
hadden we 5 crowdfunding campagnes die allen 
minstens 100% van hun doelbedrag wisten op te 
halen! Dit is uniek in België. 

Dit alles resulteerde in een grote stijging van het 
aantal aandeelhouders en van het kapitaal. En 
zorgde voor een positief financieel resultaat op het 
einde van boekjaar 2017. Het jaarverslag is 
opgedeeld in een aantal specifieke onderwerpen. We 
sluiten het af met het verslag van onze controlerende 
vennoot. Veel leesplezier! Sara & Ludo

2017

VENNOTEN / KAPITAAL 1

33 VENNOTEN
ZIJN UITGETREDEN 

219 NIEUWE
VENNOTEN

In totaal zijn er 943 aandeelhouders. Deze aandeelhouders vormen samen de Algemene 
Vergadering van Socrowd, die samenkwam op 23 mei 2018 om het jaar 2017 af te sluiten.

Stijging kapitaal: € 21.000 
(ondanks de jaarlijkse terugbetaling 
aan het Kringloopfonds in vereffening).  Totaal kapitaal: € 3.342.200 
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OPERATIONEEL2
In 2017 kenden we 5 leningen toe, met een gemiddeld kapitaal

van€ 63.500 enin totaal voor € 317.500

ORGANISATIE PLAATS BEDRAG #PERS-
ONEN % VAN DOELBEDRAG

BA Pitzemburg

CDO Spoor 5

De Wondertuin

Jeugdverblijfcentrum
Schotte

Steinerschool

Mechelen

Mechelen

Mechelen

Aalst

Aalst

€ 30.000

€ 7.500

€ 30.000

€ 150.000

€ 100.000

115

21

56

11

15

168 %

104 %

129 %

100 % 

100 % 

Met als uitkom st in een nettowinst voor 2017 van € 7512,91, een gelij-
kaardig resultaat als in 2016. Dit voegen we toe aan de overgedragen 
winst van € 29.261, wat zorgt voor een klein overschot voor de toekomst. 



RESULTAAT3

KLANTEN4

3

GO! Busleyden Atheneum Campus Pitzemburg  werkt als laureaat van de subsi-
diewedstrijd “Paraat voor het klimaat” aan de intentie van Stad Mechelen om 
tegen 2020 de CO2-uitstoot met 20% te verlagen. Pitzemburg is sinds 1953 een 
met Unesco geassocieerde school en werkt pedagogisch rond de 8 millennium-
doelstellingen / de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG).  Energiebesparende 
maatregelen: 144 radiatoren krijgen een thermostatische kraan, 130 oude lichtar-
maturen worden vervangen door LED-verlichting, 36 aanwezigheidsmelders 
worden in de gangen, traphallen en toiletten geplaatst, 31 ramen worden vervan-
gen en krijgen dubbel glas en ventilatieroosters, vernieuwing van de Cv-installatie 
waarmee we een extra energie reductie willen realiseren van 30%. Dit alles kan 
samen een financiële besparing opleveren van minstens 4.000 euro per jaar.

PITZEMBURG, PARAAT VOOR
HET KLIMAAT, MECHELEN  

OPBRENGSTEN 2016 2017

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

 TOTAAL OPBRENGSTEN 

70
7002

7001
73
74
75
76
79

7

€ 0

€ 60.168
€ 51.728
€ 48.088
€ 3.640

€ 8.440

€ 405
€ 16.417

€ 67.807
€ 51.372
€ 47.244
€ 4.128

€ 16.435

€ 1.935
€ 0 € 0

€ 20.518

€ 76.990 € 90.260

KOSTEN 2016 2017

Diensten en diverse goederen
Bezoldiging, sociale lasten
en personeel

Afschrijvingen en waardevermind-
eringen op materiële vaste activa

Diverse kosten
Financiële kosten  
Uitzonderlijke kosten 
Belastingen op het resultaat 

 TOTAAL KONSTEEN

61
62

63

64
65
66
67

6

€ 0

€ 17.819
€ 45.661

€ 2.031

€ 1.708

€ 8.163
€ 65.858

€ 5.667

€ 3.028
€ 1.776 € 32

€ 68.995 € 82.748

€ 7.995 € 7.512RESULTAAT v/h boekjaar
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 In de resultatenrekening zien we een stijging van de inkomsten uit dienstverlening, voornamelijk 

door onze workshops en een opdracht voor de Stad Gent. De inkomsten uit leningen zijn ongeveer 

gelijk gebleven, maar we hebben een hogere inkomst gehaald uit onze financiële activa. Langs de 

kostenkant zien we een grote stijging van de loonkomst, omdat Sara en Ludo bijna een volledig jaar 

op de payroll stonden. Ook de afschrijving van de website en de aankoop van een nieuwe laptop verh-

ogen de kosten, maar het netto resultaat dus dat we 2017 met een kleine winst afsluiten.
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Kroffel vzw, een groep oud-scouts van Scouts & Gidsen Sint-Kristoffel, 
heeft zich ingezet om een duurzame en definitieve oplossing te 
zoeken voor de huisvesting van de scoutsgroep. Dit resulteerde in de 
aankoop van een oude directeurswoning. De voormalige leerlooierij 
Schotte is ondertussen gerenoveerd tot scoutslokaal én jeugdverbli-
jfscentrum: JVC Schotte. Omwille van de grootte en de unieke ligging, 
omgeven door natuur & speel bossen (Gerstjens en Osbroek) heeft 
het JVC een veel bredere maatschappelijke en sociale invulling 
gekregen. Jeugdbewegingen, vakantie organisaties, scholen, sport-
clubs, families en bedrijven kunnen er terecht voor een waaier aan 
natuureducatieve en toeristisch-recreatieve activiteiten. JVC Schotte is 
ook 100% toegankelijk voor mensen met een motorische beperking.

JEUGDVERBLIJFSCENTRUM
SCHOTTE, AALST 

Kleinschalige basisschool De Wondertuin uit Mechelen investeert in 
“Natuurknap.” De Wondertuin heeft kleuterklassen en een eerste 
leerjaar. Elk schooljaar komt er een studiejaar bij. De school werkt 
volgens de principes van de meervoudige intelligentie (MI). Het 
opvoedingsproject, de infrastructuur, de tuin en de visie zijn op elkaar 
afgestemd. Het bestuur kiest bewust voor energiebesparende maatre-
gelen en alle bouwprojecten worden zo energiezuinig mogelijk gedaan. 
Mede dankzij de crowdfunding neemt de school de volgende energie-
besparende maatregelen: Bestaande ramen worden vervangen, de 
zolder geïsoleerd en de ventilatie van de klassen in orde gebracht. 

DE WONDERTUIN
“NATUURKNAP,” MECHELEN 

Het Steineronderwijs wordt wel erkend en gesubsidieerd door de 
overheid, maar scholen krijgen slechts overheidsmiddelen op grond 
van het aantal leerlingen tijdens het voorgaande schooljaar. Dat betek-
ent onder meer dat de kosten (lonen van leraren en ondersteunend 
personeel, lesmateriaal, schoolbanken en sportinfrastructuur…) voor 
het eerste schooljaar van de zevende klas zelf gedragen moeten 
worden. Op initiatief van een groep ouders en (ex-) leerkrachten werd 
een volledig onderwijs dossier uitgewerkt voor de oprichting van een 
zevende tot twaalfde klas (een eerste tot zesde middelbaar) die in 
september 2017 met 24 leerlingen kon opstarten, dankzij een crowd-
funding actie om een deel van de opstartkosten voor te financieren.

MIDDELBARE
STEINERSCHOOL, AALST  

CDO SPOOR 5 is een Centrum voor Deeltijds Beroepssecundair Onder-
wijs en streeft naar het behalen van een beroepskwalificatie en een 
onderwijskwalificatie! Lessen beroepsgerichte vorming en 2de taal 
worden aangevuld met PAV (Project algemene vakken), waarbij de 
nodige aandacht wordt besteed aan het klimaat en milieu. CDO SPOOR 
5 is klimaatbewust en wil als school haar energiekosten verlagen. De 
energiebesparende maatregelen zijn: Vervanging van de stookinstallat-
ie, isolatie van de zolders, het plaatsen van zonnepanelen en relighting 
en de verouderde Tl-armaturen vernieuwen

CDO SPOOR 5, CENTRUM VOOR DEELTIJDS 
BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS 

(NU BA CAMPUS NEKKERSPOEL ), MECHELEN 
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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:  

SOCROWD BESTAAT UIT EEN AANTAL BETAALDE 
EN VRIJWILLIGE MEDEWERKERS

TEAM



QUOTES VAN NIEUWE AANDEELHOUDERS EN KLANTEN7
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OVER SOCROWD 8

"Via een sterk communicatieplan hebben 
we ontzettend veel mensen bereikt. We 
konden enkel dromen van de massale 
reactie. Sociale crowdfunding werkt echt! 
Gebruik je netwerk en succes is verzekerd."

”Het is fantastisch hoe zo'n groep geënga-
geerde mensen zich belangeloos inzet voor 
de scouts, de jeugd en rolstoelgebruikers! 
Graag onze steun om jullie succes te wensen 
maar ook reeds al proficiat voor de reeds 

gedane verwezenlijkingen!”

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 socio-culturele, 

de ecologische, de welzijns, onderwijs en de noord-zuid sector. Socrowd biedt rentevrije leningen aan tot € 150.000.
 

1/3 van het kredietbedrag wordt door project opgehaald bij zijn achterban (leden, personeel, klanten, fans, netwerk,…) Hiervoor 
tekenen de crowdfunders in op Socrowd aandelen. Als dit 1/3 deel 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 het project versterken. Na afloop van de lening krijgen de 
crowdfunders hun inleg volledig terugbetaald. Socrowd heeft een aantal beoordelingscriteria waar projecten aan moeten voldoen 

zoals rond samenwerking, duurzaamheid, participatief ondernemen, deskundigheid,...

“Omdat het klimaat belangrijk is voor de 
komende generaties en wie kan moet zijn 
steentje bijdragen. Scholen zijn wellicht de 
beste plaats om het voorbeeld te geven. 

Daarom draag ik graag bij.”

“Een 'groen' project waarmee de 
energie-uitstoot hopelijk drastisch 
verminderd wordt. Een druppel op 
de grote klimaatplaat, maar elke 
druppel telt. Vele druppels hebben 

effect.”

“Education is the 
most powerful 

weapon to change 
the world.

(Nelson Mandela).”

We laten hier enkele klanten en crowdfunders aan het woord na hun ervaring met Socrowd:

7Socrowd CVBA-SO – Vooruitgangstraat 333/9 1030 Brussel - info@socrowd.be – www.socrowd.be



1 WORKSHOP CIJFERS LEZEN EN INTERPRETEREN 
+  2 WORKSHOPS COMMUNITY MAPPING

3 ‘SPEEDDATES MET SOCIALE FINANCIERS’

IN TOTAAL BEREIKTEN WE MET ALLE EVENTS EEN KLEINE 70 MENSEN. DAARNAAST WAREN WE 
AANWEZIG OP TALRIJKE ANDERE WORKSHOPS, EVENTS, OPLEIDINGEN, NETWERKMOMENTEN, 
EVENTS, OPLEIDINGEN, NETWERKM OM ENTEN. IN 2017 ZIJN WE OOK GESTART MET EEN 
IMPACT TRAJECT BIJ DE SOCIALE INNOVATIEFABRIEK
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KREDIETCEL

DE KREDIETCEL VERWELKOMDE DIT JAAR 
PAULA GORISSEN ALS NIEUW LID EN BESTAAT 
NU UIT 6 VRIJWILLIGERS. WE KWAMEN IN 2017 6 
KEER SAMEN, EN BESPRAKEN IN TOTAAL 12 
KREDIETAANVRAGEN.

HET BESTUUR KWAM IN 2017 3 KEER SAMEN. WE 
NAMEN DIT JAAR AFSCHEID VAN KLAARTJE 
VANDERSYPEN ALS BESTUURDER EN WILLEN 
HAAR LANGS DEZE WEG NOGMAALS DANKEN 
VOOR HAAR INZET. LUDO DHELFT WERD OOK 
BENOEMD ALS BESTUURDER BIJ SOCROWD. IN 
2017 SCHREEF SOCROWD EEN VACATURE UIT 
OM DE BESTAANDE RAAD VAN BESTUUR MET  5 
PERSONEN UIT TE BREIDEN MET NIEUW BLOED. 
HIER KWAM VEEL REACTIE OP. TIJDENS DE AV 
VAN 2018 WORDEN DE NIEUWE BESTUURDERS 
BENOEMD.

RAAD VAN BESTUUR 

EVENEMENTEN6

WE ORGANISEERDEN ZELF EN MET COLLEGA’S 
6 EVENEMENTEN, ALLEEN OF MET ANDERE 
FINANCIERS 
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