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Nieuwe aandeelhouder in de kijker

Ateljee Gent
Ateljee is onlangs aandeelhouder geworden bij Hefboom.
Voor voorzitter Kris Coenegrachts waren er daarvoor drie goede
redenen.

1. We streven dezelfde
doelen na

Met onze projecten biedt Ateljee
sociaal zwakkeren een zinvolle
job aan en de mogelijkheid om
aansluiting te vinden bij de maatschappij. Via zijn dienstverlening
aan de sociale economie bouwt
Hefboom verder aan een leefbare
samenleving, waar mens en milieu
centraal staan. Anders gezegd,
onze visie op ondernemen loopt
gelijk. En als Ateljee bondgenoten
kan steunen, dan doen we dat
toch gewoon.

2. Ethisch beleggen is
evident

Ateljee voert een actieve investeringspolitiek. En natuurlijk hanteren we daarbij sociale en ethische
criteria. We willen dat ons geld
besteed wordt aan projecten
waar we ons in kunnen terugvinden. En daarnaast vinden we het
belangrijk dat we reëel betrokken
zijn. Onder meer via de algemene
vergadering behouden we het
zicht op wat er met onze investeringen gebeurt en hebben we een
concrete inbreng in de koers die
Hefboom uitzet.

Ateljee Gent realiseert
verschillende sociale
tewerkstellingsprojecten,
onder meer:
De Kringwinkel, met zes vestigingen verspreid
over Gent en omgeving
het Restaurant, dat op drie locaties gezonde
en betaalbare maaltijden serveert
het fietsatelier trans-fair
Het Landhuis, een biologisch tuinbouwbedrijfje.

3. Hefboom stelt zich pluralistisch op

Hefboom heeft banden met de christelijke zuil, maar stelt zich open
en pluralistisch op. Hefboom heeft een hart voor àlle organisaties en
initiatieven die een sociale en duurzame samenleving nastreven. En dat
authentieke engagement weten we ten zeerste te appreciëren.

koopbon ter waarde van € 20 weg!
De bon is geldig in De Kringwinkels van
Ateljee.

wedstrijd

Hefboom geeft aan twee lezers een aan-

Ontdek de verschillende winkels via
www.ateljee.info of bel naar Ateljee Gent
op 09 224 07 15.
Meedoen? Stuur uiterlijk op dinsdag 16 maart
een mailtje naar hefboom@hefboom.be of bel naar
02 205 17 20. Als u bij de winnaars bent, krijgt u
persoonlijk bericht.

wedstrijd

In het laatste nummer van 2009 gaf Hefboom
drie Solidariteitsagenda’s weg. Jan Geeraerts uit
Vilvoorde, Nico Vermeiren uit Deinze en Wim
Vandamme uit Kortrijk wilden in 2010 geen enkele
afspraak missen en speelden daarom mee. Het lot
was hun gunstig gezind en nu zijn ze de trotse
bezitter van een handige en solidaire agenda.
Proficiat!

Hefboom was gul in het eindejaarsnummer: naast de
Solidariteitsagenda’s gaven we ook een geschenkbon
van € 25 weg, op te souperen (letterlijk!) in een van de
restaurants van eat vzw in Brussel. Martine Defrenne uit
Meisse speelde mee en won.

Vooruitkijken naar de
algemene vergadering
op 5 juni 2010
Alle aandeelhouders hebben
inspraak in het beleid van Hefboom. Of u één enkel aandeel
hebt of een dik pak aandelen,
of u student bent, gepensioneerde, werknemer, werkzoekende, ... het maakt niet uit.
Uw stem telt altijd.

Het moment waarop u uw stem
kunt laten horen, is de jaarlijkse
algemene vergadering. Die vindt
naar goede gewoonte begin juni
plaats. Op een zaterdag – dan
hoeft u allicht geen vakantie te
nemen en hopelijk geen andere belangrijke afspraken te verplaatsen.

de organisatie er financieel voor?
U verneemt daarnaast welke
richting Hefboom in het nieuwe
jaar wil uitgaan.
Op de vergadering wordt er ook
gestemd, onder meer over de
jaarrekening en de toekenning
van het dividend.

Tijdens de algemene vergadering
blikken we terug op het voorbije
jaar 2009: welke projecten heeft
Hefboom gesteund en hoe staat

Meer weten over het
Hefboomaandeel?
Instappen, bijstorten,
uitstappen, rendement,
roerende voorheffing,
... u leest u er alles over
in een overzichtelijke
folder. Bestel hem gratis
via hefboom@hefboom.
be of op 02 205 17 20.
We hebben voor u alle
informatie ook online
gezet (www.hefboom.be).

Deelnemen aan de
algemene vergadering
Hoe?

Een goede maand voor de vergadering ontvangt u een officiële
uitnodiging. Deze uitnodiging is wettelijk verplicht.
Als u beslist te komen, laat u dit weten via de antwoordstrook
bij de uitnodiging. Enkele weken later ontvangt u alle documenten
waarmee u zich kunt voorbereiden op de vergadering:
onder meer de rekeningen, het bestuursverslag 2009 en
de beleidsopties voor 2010. Op 5 juni zakt u af naar Amazone,
Middaglijnstraat 10, 1210 Sint-Joost-ten-Node.

Waarom?

1 Omdat uw stem belangrijk is. Inspraak is in een coöperatieve
vennootschap essentieel. U hebt dus alle recht om uw
mening te geven en bedenkingen te uiten bij beslissingen
of koerswijzigingen.
2 Omdat u zo de kans krijgt grondig kennis te maken met
Hefboom en de door u gefinancierde projecten. In deze
Aandeelhoudersbrief kunnen we maar enkele initiatieven in
de kijker zetten. Een vollediger beeld van de Hefboomactiviteiten
krijgt u op de algemene vergadering.
3 Omdat u de gelegenheid krijgt gelijkgestemden te leren
kennen. Na het officiële gedeelte, kunt u bij een glas en een
hapje een praatje slaan met andere aandeelhouders, met de
bestuurders en het management van Hefboom.

Wenst u de Aandeelhoudersbrief niet langer te
ontvangen?

Stuur een mail naar hefboom@hefboom.be om uit te schrijven.

Liever de Aandeelhoudersbrief in uw mailbox?
Laat het ons weten via hefboom@hefboom.be.
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Met uw geld…
… kunnen de werknemers van
Wotepa nog beter werk afleveren
Wotepa (Woon- en Tewerkstellingsproject Antwerpen) doet
onder meer bouw- en renovatiewerk. De werknemers, zo’n
30 in totaal, zijn mensen die
op de reguliere arbeidsmarkt
moeilijk aan de slag raken.
Vorig jaar heeft Wotepa een
kortlopende lening aangegaan.
“Want onze drie bestelwagens
waren echt wel aan vervanging toe”, zegt voorzitter Joke
Wouters.

Even sterk in werk

Onze mensen leveren even degelijk werk af als werknemers in
een gewoon bedrijf. Da’s evident.
Want anders worden we weggeconcurreerd en is ons project
niet levensvatbaar. Natuurlijk kun
je maar kwaliteit afleveren met
goed, solide materiaal. Maar dat

kost geld en met de beperkte
middelen waarover we beschikken, is het niet evident om nieuw
materiaal te kopen.

Een eigen
investeringsfonds

Gelukkig bestaat er sinds 2008
voor de sociale werkplaatsen
een speciaal investeringsfonds.
De middelen zijn bijeengebracht door de sector, die heeft
€ 500.000 ingebracht, en door
Hefboom, dat € 1.000.000 heeft
gestort. Het fonds geeft kortlopende kredieten voor de aankoop
van materiaal en uitrusting en
hanteert een heel voordelige
rentevoet. Het is voor onze sector echt wel belangrijk dat we
goedkoop kunnen lenen want zo
hoeven we broodnodige investeringen niet uit te stellen.

Drie keer meebouwen
aan een duurzame en
sociale samenleving
Via opleiding
Personen die in het reguliere circuit moeilijk aan een
baan raken, krijgen bij Wotepa een degelijke technische
opleiding in bouw en renovatie, en verhogen zo hun
kansen op werk.
Via tewerkstelling
Bij Wotepa is er vast werk voor een 30-tal mensen die
5 jaar of langer werkloos geweest zijn of een leefloon
ontvingen. Wotepa geeft ook tijdelijk werk aan
personen die arbeidsdagen nodig hebben om in orde te
raken met de sociale zekerheid. De werknemers werken
in bouw- en renovatieateliers of op de welzijnsboerderij
‘tNest.
Via renovatie
Wotepa renoveert oude, leegstaande panden en biedt
ze tegen zeer redelijke prijzen aan. Zo krijgen ook
mensen met een minimuminkomen de kans om een
leefbare woning te kopen.

Werkvoldoening

Goed materiaal is niet alleen belangrijk om rendabel te blijven. Werknemers halen veel meer plezier uit hun job als ze fatsoenlijk gereedschap
hebben, want dan kunnen ze mooi werk afleveren.

Hefboom heeft een
gloednieuwe website.
Ontdek hem via
www.hefboom.be

Ook Hefboom helpt Haïti
Op 12 januari werd Haïti
getroffen door een zware
aardbeving. De gevolgen
zijn catastrofaal: meer dan
200.000 doden, zo’n 3 miljoen gewonden en daklozen.

al 10 jaar lang sterke resultaten
neerzet op het vlak van duurzaam
ondernemerschap. Met het ingezamelde geld kunnen de projecten,
die door de aardbeving verwoest
zijn, weer worden opgebouwd.

Incofin, een internationale organisatie die wereldwijd investeert
in microfinanciering, heeft
dadelijk een speciaal rekeningnummer geopend voor gerichte
hulp aan ACME (Association
pour la Coopération avec la
Micro Entreprise). Dat is een
Belgisch initiatief dat in Haïti

Hefboom heeft niet geaarzeld
en onmiddellijk € 2.500 op deze
noodrekening gestort. Eerder had
Hefboom de werking van Incofin al
ondersteund door een krediet van
€ 500.000 toe te kennen.

www.incofin.be
www.acmehaiti.org

