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Inleiding
In de nasleep van de financiële en economische crisis werkten we dit jaar aan de doorstart van onze
organisatie. Van Netwerk Rentevrij evolueerden we naar Socrowd, maar in essentie blijven we doen
wat we al jaren doen: renteloze leningen geven aan organisaties met een positieve maatschappelijke
impact.
Op onze eigen manier en op een kleine schaal proberen we
zo mee te werken aan een oplossing in plaats van deel te
zijn van het probleem. We streven naar een andere
economie. Een economie waar geld een middel wordt voor
maatschappelijke verandering en geen doel op zich.
Dit jaar was opmerkelijk rustiger wat kwalitatieve
aanvragen betreft. Ondanks een product waar veel kleine
organisaties echt mee geholpen worden, bleef het erg kalm.
Ook bij onze collega’s en concurrenten was dit het geval en
we denken dan ook dat deze dip conjunctureel was. Vele
verenigingen en organisaties hadden in 2013 te kampen
met verminderende subsidies of financiële onzekerheden.
Dat is geen klimaat waarin potentiële klanten staan te
springen om uit te breiden, of te investeren.
We gebruikten de ruimte die vrij kwam om Socrowd uit te werken en op de kaart te zetten. Samen
met een nieuw businessplan en nieuwe website, probeerden we ons bekend te maken bij potentiele
klanten. Via netwerkevents en verschillende koepels bouwden we aan onze bekendheid. In 2013 was
het effect nog miniem, maar op het moment van de opmaak van dit jaarverslag kunnen we toch al
een positieve tendens waarnemen.
Minder aanvragen dus, maar toch zijn er dit jaar een aantal mijlpalen bereikt.
We gaven met Socrowd al meer dan 100 renteloze leningen. In 2013 mochten we onze 200ste
aandeelhouder verwelkomen, die samen met alle andere aandeelhouders meer dan 3.000.000 euro
kapitaal vertegenwoordigt.
Mooie cijfers voor een klein project dat duidelijk anders werkt dan alle andere financierders in het
Vlaamse landschap. We kiezen bewust voor een rentevrij model, niet alleen omdat het goedkoper is
voor de organisaties die we steunen, maar ook omdat we hiermee aantonen dat geld niet altijd de
weg van het hoogste financieel rendement zoekt. We tonen met Socrowd aan dat er andere aspecten
meespelen in de keuze voor een investering.
Mensen willen investeren, zelfs zonder rendement, als ze weten dat hun geld goed besteed wordt. Als
ze weten dat door hun investering een organisatie waar ze achter staan een renteloze lening krijgt en
zo kan groeien of opstarten.
Door de bijdrage mogelijk te maken vanaf 100 euro (1 aandeel), zien we dat organisaties hun netwerk
op een positieve manier kunnen betrekken bij de financiering van hun project.
Op die manier brachten 20 sympathisanten van VBS Sterbos in Wuustwezel meer dan 30.000 euro
samen. Of zorgden 102 mensen er voor dat er in 1 maand tijd 10.000 euro werd verzameld ten
voordele van het Filmhuis Mechelen. Een schitterend resultaat voor onze pilootprojecten die ons
sterken in de gedachte dat we met Socrowd de juiste weg ingeslagen zijn.
Tom Alleman, coördinator Socrowd cvba so
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De organisatie

1. Algemene Vergadering
De jaarlijkse Algemene Vergadering ging door op 18 april 2013 in de gebouwen van KSA-VKSJ DeinzeAstene. Daar stonden de klassieke punten op de agenda: goedkeuring van jaarverslag en jaarrekening
2012, décharge van het bestuur en vooruitzichten voor het werkjaar.
Op 31 december 2013 is de Algemene Vergadering als volgt samengesteld:

Bedrag
Fairfin vzw

€ 1.000.000

Kringloopfonds cvba in vereffening

€ 1.000.000

Particulieren (163)

€ 598.600

Ethias leven

€ 170.000

KBS - Fonds Celina Ramos

€ 100.000

Reva vzw

€ 50.000

K.S.J.-K.S.A-V.K.S.J. Landelijk Verbond

€ 50.000

Provincie Vlaams Brabant

€ 40.000

Provincie Oost-Vlaanderen

€ 40.000

Organisaties (9)

€ 11.500

Klanten (27)

€ 6.200

Totaal

€ 3.066.300

In de loop van 2013 traden 26 aandeelhouders toe tot het kapitaal voor een totaalbedrag van €
132.700. Voor het eerst hebben we nu meer dan 200 aandeelhouders en meer dan 3 miljoen euro
kapitaal.
Particuliere aandeelhouders zijn nu bijna goed voor 600.000 euro en deze categorie van
aandeelhouders zal in de toekomst hopelijk enkel toenemen. In ons nieuw model stappen de
sympathisanten van de organisaties immers mee in ons kapitaal zodat de organisatie in kwestie recht
heeft op een renteloze lening.
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2. Raad van Bestuur
De raad van bestuur bestond op 31 december 2013 uit volgende 8 leden:
Vertegenwoordigers van Netwerk
Vlaanderen vzw:
Erik Baelus (voorzitter Netwerk
Rentevrij cvba)
Vertegenwoordiger van het
Kringloopfonds cvba so in
vereffening:
Werner Elpers

Externe bestuurders:
Julia Rottiers
Frederik Matthijs
Klaartje Vandersypen
Pauline Deneffe
Hugo Wanner
Personeel:
Tom Alleman

De Raad van Bestuur vergaderde 5 keer in de loop van 2013.

3. Kredietcel
De kredietcel kwam 5 keer samen in 2013.
In 2013 telde de kredietcel 8 externe leden met: Jan De Visscher, Paul
Osterrieth, Arnout Vandecappelle, Pieter-Jan Vandevelde, John Vanwynsberghe,
Willy Cosyns, Willy Verhoysen en Hugo Wanner.
De teamleden zijn ook steeds aanwezig op de kredietcel waar ze meer
duiding geven bij de dossiers.
We namen dit jaar helaas afscheid van Willy Cosyns die de kredietcel verlaat. We willen Willy graag
bedanken voor zijn waardevolle expertise en bijdrage aan onze kredietcel.

4. Team
Personeel
In 2013 werkten 2 personeelsleden voor Socrowd:
Tom Alleman (4/5de-contract)
Greg Van Elsen (2/5de-contract)
Vrijwilligers
Julia Rottier en Frans Schoovaerts hielpen ons in 2013 bij het opmaken van de boekhouding. Ze zijn
beiden een grote hulp voor de organisatie.

Activiteitenverslag
1. Kredietaanvragen 2013
Zoals in de inleiding reeds besproken kwamen er in 2013 beduidend minder kwalitatieve aanvragen.
In totaal kregen we 27 aanvragen binnen, de meeste via mail of de nieuwe website. Van die 27
haalden er 11 de bespreking op de kredietcel. De 16 die niet tot de kredietcel geraakten waren niet
noodzakelijk financieel of inhoudelijk slecht, maar er was vaak een andere reden dat het project voor
de kredietcel toch nog afhaakte (vennoot die op laatste moment toch niet instapt, subsidie die
wegvalt, locatie die niet doorgaat, etc…)
Van de 11 besproken dossiers werden er 6 goedgekeurd. De vijf anderen kregen een negatief advies
van de kredietcel.
Van de 6 goedgekeurde werden er slechts 3 uitbetaald. De drie anderen worden uitbetaald in 2014 of
is de investering uitgesteld of afhankelijk van anderen. Filmhuis Mechelen werd reeds goedgekeurd in
2012 en zit dus niet in deze cijfers. De lening werd wel in 2013 uitbetaald.
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2. Leningen uitbetaald in 2013
Socrowd betaalde slechts 4 leningen uit in 2013 voor een totaalbedrag van €193.000.
Overzicht uitbetaalde leningen 2013:
organisatie

bedrag

WGC De Punt
Filmhuis Mechelen
OWW Mortsel
VBS Sterbos

50.000
20.000
23.000
100.000

looptijd
(in maanden)
60
36
96
120

De gemiddelde lening bedraagt zo € 48.250, met een looptijd van ongeveer 6,5 jaar.

3. Overzicht openstaande leningen op 31/12/2013
Verdeling per sector
Sector
Ecologische sector
Noord-Zuid
Scholen
Sociale economie
Socio-culturele sector
Welzijn
Eindtotaal

Aantal

Saldo
1
13
5
9
7
19
54

In aantal

1,90%
24,10%
9,30%
16,70%
13,00%
35,20%

10.000
397.900
289.411
398.936
309.698
670.475
2.076.420

0,50%
19,20%
13,90%
19,20%
14,90%
32,30%

in openstaand saldo

Voorstelling klanten 2013
WGC De Punt
Het wijkgezondheidscentrum De Punt ontstaat vanuit WGC De Botermarkt in Ledeberg,
deelgemeente van Gent. Samen gaat het personeel voor een algemeen ‘gezondere’ wijk. Dit zowel
door curatief als preventief te werken in het wijkgezondheidscentrum. Het is de bedoeling daarnaast
het thema ‘gezondheid’ mee uit te dragen in de wijk, in samenwerking met de reeds aanwezige
actoren.
Het wijkgezondheidscentrum werkt aan een toegankelijke gezondheidszorg los van de culturele,
sociale, religieuze of politieke achtergrond van de patiënten en bezoekers.
Voor het bevorderen van de financiële toegankelijkheid wordt het forfaitaire betalingssysteem
toegepast. De wijk is wel zeer dichtbevolkt en er is vooral een bezorgdheid over het aantal artsen en
hun leeftijd.
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WGC De Punt kon 50.000 euro renteloos lenen bij Socrowd voor de opstart van het centrum.

Filmhuis Mechelen
Het filmhuis in Mechelen werd in 1976 door een groepje Mechelse cinema-enthousiastelingen
opgericht naar het voorbeeld van de Nederlandse filmhuizen.
Filmhuis Mechelen presenteert een programma dat de beste arthousefilms combineert met
filmklassiekers, trash- en cultfilm, kortfilms en speciale (openlucht)vertoningen (eventueel in
samenwerking met andere verenigingen).
De vzw kiest bewust voor een locatie in het centrum van de stad, tegen zeer democratische prijzen.
Vroeger werden de films vertoont in kunstencentrum nOna (Begijnenstraat).
Sinds 1 januari 2009 vinden de wekelijkse
vertoningen van het Filmhuis plaats in het
Cultuurcentrum Mechelen, aan de
Minderbroedersgang.
Filmhuis Mechelen wordt sinds het begin volledig
door vrijwilligers draaiende gehouden.
Het Filmhuis mechelen slaagde er in om in een
maand tijd 10.000 euro te verzamelen en kon
hierdoor rekenen op een renteloze lening van
20.000 euro voor hun nieuwe digitale projector.

OWW Mortsel
De wereldwinkel in Mortsel bestaat al meer dan 25 jaar en er zijn meer dan 30 vrijwilligers actief in
een vrij stabiele groep. Veel mensen zitten al vele jaren in de kerngroep of draaien mee als vrijwilliger.
Ze waren al lang aan het uitkijken naar een iets groter pand op een betere commerciële ligging. Ze
vonden het in het centrum en gingen op zoek naar financiering.
De lening van 23.000 euro is de tweede schijf van een vorige lening die nu pas uitbetaald wordt. Ze
financierden het nieuwe pand ook met de win-win-lening van PMV.

VBS Sterbos
De vrije basisschool Sterbos ligt in de wijk Sterbos
binnen de gemeente Wuustwezel en telt ongeveer 120
kleuters en 165 leerlingen in de lagere school.
De basisschool Sterbos profileert zicht als een echte
gemeenschapsschool. Veel leven concentreert zich
rond de school die een centrale rol speelt in de
gemeenschap. Mensen ontmoeten elkaar daar, er is
veel verbondenheid, wat leeft in de gemeenschap heeft
zijn impact op de school en omgekeerd. Op 20 februari
startte de bouw van de lagere school. Het is een
passiefbouwproject waarvoor ze extra subsidies krijgen
van de overheid.
Voor de school is het een meerwaarde of zelfs een noodzaak dat de school voor het nieuwe gebouw
kiest voor een duurzaam ontwerp. Duurzaam betekent meer dan milieuvriendelijk: de consumptie
van de huidige generatie mag de behoeften van de toekomstige niet in gevaar brengen.
Duurzaamheid is deel van het pedagogisch project en er staat dan ook letterlijk dat de school een
eigentijdse maatschappij-bewuste gemeenschap is.
Door de centrale rol van de school in de gemeente (zeker in kleinere landelijke gemeente) is er een
grote voorbeeldrol, niet enkel naar leerlingen, leerkrachten en ouders, maar naar het volledige lokaal
netwerk. Oxfam-dranken, dikke truiendag, drankfontijn, fruitdag, glazen ipv bekertjes, geen
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aluminumfolie, beperking van afval, geen dure en verre schoolreizen, maar bezoeken van organisatie
en/of projecten in de buurt etc zijn voorbeelden van hun interpretatie van duurzaamheid in meerdere
aspecten.
Ze klopten bij Socrowd aan voor een deel van de investering in de nieuwe passiefschool en konden zo
100.000 euro renteloos lenen. Hiervoor brachten meer dan 20 sympathisanten meer dan 30.000 euro
bijeen.

Andere activiteiten
Sociale crowdfunding
Socrowd is het eerste sociaal crowdfundingsplatform in Vlaanderen. Het unieke karakter komt in een
aantal cruciale kenmerken naar voor:
We steunen enkel maatschappelijk relevante projecten die hun sociale doelstelling voor
nemen op hun financiele.
We werken volledig rentevrij en tonen dus aan dat er in Vlaanderen voldoende mensen
zijn die willen investeren zonder financieel rendement als ze daarmee een organisatie
helpen bij de opstart, doorstart of ontwikkeling.
Socrowd gelooft in een cofinancieringsmodel en in de organisaties die op
www.socrowd.be staan: voor elke euro dat de organisatie kan verzamelen, krijgen ze 3
euro ter beschikking onder de vorm van een renteloze lening.
We werken met aandelen/leningen en niet met giften. Op die manier blijft de
aandeelhouder eigenaar van zijn kapitaal en ontwikkelt de organisatie een financiële
lange termijnvisie
Crowdfunding is een jong begrip, maar we vinden het meer en meer terug in de mainstream media.
Ook de politiek heeft crowdfunding ontdekt als mogelijke financieringsbron, maar vaak is een gebrek
aan kennis van crowdfunding het fundament voor verkeerde conclusies. Crowdfunding is een
alternatieve manier om een project te financieren waarbij een breed publiek wordt aangesproken dat
in het project gelooft, in plaats van een klassieke bank. Vandaar ook onze nieuwe slogan “Think
outside the bank”.
We willen zeker niet subsidievervangend zijn, want onze leningen dienen om te investeren en niet om
bijvoorbeeld werkingskosten mee te betalen. Crowdfunding, en zeker sociale crowdfunding, kan een
goed instrument zijn voor organisaties die willen investeren of uitbreiden en die de financiering
daarvan als positief project willen zien. Socrowd geeft die organisaties immers de kans om meer te
halen uit hun financiering. Door hun netwerk aan te spreken wordt de organisatie immers sterker.
Een financiële band op lange termijn is anders, sterker dan een ‘like’ op facebook of een steunkaart
op de jaarlijkse barbecue.
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De jaarrekening
De jaarrekening 2013 van Socrowd cvba so werd dit jaar nagekeken door onze controlerende vennoot
Werner Elpers, aangeduid op de AV van 2009. Hij leverde een verslag zonder voorbehoud.
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Balans 2013
Het balanstotaal is gedaald met € 145.571 tot € 3.337.856

Actief
Op de actiefkant van de balans van 2013 valt enkel de verschuiving van liquide middelen (250.000
euro), naar financiële activa op. Dit is het resultaat van de aankoop van aandelen Alterfin en
Certificaten Triodos bank, na het aflopen van een termijnrekening. Deze financiële activa zijn een deel
van de buffer die we aanhouden.

Passief
Op het passief zien we dat dit jaar de kaap van de 3.000.000 euro werd overschreden en dat we nog
slechts 6.500 euro overgedragen verlies mee dragen. Het resultaat van 5.895 euro wordt hieronder
besproken.
De lang termijnschulden dalen zeer sterk door de SD Worx lening (de lening gaat terug naar de korte
termijn, want die loopt af in 2014) en de terugbetaling van het SIFO-kapitaal (249.760 euro).
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Resultatenrekening 2013
Bespreking kosten 2013
De kostenstructuur van Socrowd is vrij overzichtelijk. 85% van de kosten is loongerelateerd. Dit jaar
vielen de financiële kosten grotendeels weg door de terugbetaling van het kapitaal van Sifo (en de
bijbehorende intresten).
De loonkost viel iets lager uit door de verminderde patronale bijdragen (overheidsmaatregel).
Diensten en diverse goederen zijn dit jaar iets meer, voornamelijk door promomateriaal rond de
naamswisseling, en ook de notaris/statutenwijziging etc. die hiermee gepaard gingen.

Bespreking opbrengsten 2013
De opbrengsten gerelateerd aan nieuwe leningen zijn een pak minder, uiteraard omdat er minder
leningen werden uitbetaald.
De dienstverlening zit wel op begrotingsniveau, met in hoofdzaak de opdracht voor Febecoop
adviesbureau.
De financiële opbrengsten vallen ook lager uit dan begroot, vooral door de termijnrekening die afliep
midden 2013. Deze werd vervangen door de twee aandelen-pakketten, maar deze kunnen maar vanaf
2014 effect hebben. Het dividend wordt immers bepaald door de AV van 2014. Ook de rente op de
spaar- en zichtrekening ging nog verder naar beneden.
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Minder opbrengsten, maar ook minder kosten, dan voorzien in de begroting, zorgen voor een
resultaat van 5.896 euro.
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Socrowd kan haar doelstellingen bereiken dankzij de steun van
Partners in de praktijk
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