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Impulskrediet:
hefboom 
voor startende
ondernemers

In de toekomst wil Hefboom haar 
communicatie meer en meer 
digitaliseren. U kan ons daarbij nog 
steeds helpen. Indien we nog niet 
over uw emailadres beschikken, 
stuur het dan samen met uw 
aandeelhoudersnummer naar 
aandeelhouders@hefboom.be.  
Voortaan bezorgen we u dan deze 
nieuwsbrief, maar ook andere 
nieuwsberichten en aankondigingen 
en verrichtingsinfo in digitale vorm. 
Een stap in de richting van een 
papierarme communicatie …

Ooit gingen de zaken nochtans 
minder goed. Na een faillissement (in 
2010) moest Nick terug van nul af aan 
beginnen. Dat heeft hij met veel inzet, 
creativiteit en vakmanschap gedaan. 
Maar tussen droom en daad stonden 
– en staan! – veel hindernissen. Eerste 
en belangrijkste valkuil: de financiering 
voor de herstart. Klassieke banken staan 
nog altijd huiverig tegenover onderne-
mers met een faillissementsverleden. 
Nick krijgt keer op keer nul op het 
rekest, ondanks goede cijfers en een 
gevuld orderboek.

Daarom is Nick komen aankloppen 
bij Impulskrediet. De consulenten van 
Impulskrediet kijken niet in de eerste 
plaats naar het verleden van een onder-
nemer, wel naar zijn sterke kanten en 
de haalbaarheid van een project. Met 
een krediet van ongeveer € 12.000 kon 
hij de aankoop van een lichte vrachtwa-
gen en klein materiaal financieren. Dat 
was een eerste en belangrijke hefboom 
om te groeien. Nick beseft dat goed: 
‘Via Impulskrediet heb ik de kans gekregen 
om opnieuw een rendabele zaak op te 
bouwen en een behoorlijk inkomen te 
verwerven voor mijzelf en mijn gezin.’

 �www.nickvanwayenberge.be
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De zaak van Nick draait goed: een 
goedgevuld orderboekje, opdrachten met 
veel afwisseling, tevreden klanten. Zijn 
werkterrein: tegelwerken binnenshuis, 
de aanleg van opritten en terrassen, 
klinkerwerken.

Impulskrediet werd in 2012 gelanceerd door 
Hefboom en verstrekt kredieten aan (startende) 
ondernemers in Vlaanderen en Brussel die omwille 
van bepaalde redenen niet terecht kunnen bij een 

reguliere bank. Op die manier krijgen mensen de kans om uit een negatieve sociale spiraal 
te stappen, hun zakelijke plannen concreet gestalte te geven en hun professionele leven een 
duwtje in de rug te geven. Dankzij het Impulskrediet kunnen ze weer volwaardig actief zijn 
op de arbeidsmarkt en eventueel zelf werkgelegenheid creëren.



Nood aan extra kapitaal
Als aandeelhouder bent u een van de 
steunpijlers van Hefboom. In de toekomst wil 
Hefboom haar actieterrein nog uitbreiden. 
Meer dan 1 op 10 mensen in Vlaanderen en 
Brussel leeft met een armoederisico. Sociale 
tewerkstelling en kwaliteitsvolle huisvesting 
helpen om uit die armoedespiraal te 
geraken. Klassieke financiers zijn niet altijd 
de geschikte partners voor deze projecten. 
Hefboom wil die leemte blijven invullen. 
Maar dat kan alleen met een bredere 
financiële basis …

Hoe kan u actief bijdragen?
▲▲ Koop extra aandelen. Het dividend dat 

Hefboom uitkeert is tot € 190 vrijgesteld 
van roerende voorheffing. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat u in 2014 een bedrag 
van 17.000 euro kon inbrengen vrij van 
roerende voorheffing. (Het dividend 
bedroeg in 2014 1,1 procent).

▲▲ Nodig gezinsleden, vrienden en 
familie uit om ethisch te sparen. De 
instapdrempel is laag. Aandeelhouder 
worden kan al vanaf € 250. Geïnteresseer-
den vinden het intekenformulier op www.
hefboom.be/wordaandeelhouder. U kan 
het ook telefonisch of via mail aanvragen.

▲▲ Promoot ethisch ondernemerschap. 
Ook voor organisaties en ondernemingen 
is het aandeelhouderschap van Hefboom 
een transparante manier om ethisch en 
maatschappelijk verantwoord te onder-
nemen.

Wedstrijd
Maak een foto van onze
kerstbal in jouw boom 
en mail deze naar 
aandeelhouders@hefboom.be. 

De inzending met de 
origineelste foto krijgt een een 
schapenvacht van Kemp vzw. 
Een warme plek voor winterse 
momenten …

Samen met u en ruim 1300 andere aandeelhouders 
bouwt Hefboom al meer dan 30 jaar aan een 
samenleving die meer oog heeft voor sociale 
rechtvaardigheid en duurzaamheid. Dat werk 
is nooit af. Jaarlijks investeert Hefboom tot 15 
miljoen euro in solidaire innovatie. Investeringen 
in projecten met een sociaal hart blijven echter 
broodnodig.

Vragen?
Met vragen of opmerkingen 
kunt u altijd terecht op  
02/205 17 20 of  
aandeelhouders@hefboom.be. 

Word 
aandeelhouder!
Een hefboom voor een 

bezield & bevlogen 2016



Schapen 
doen 

het werk

M E T  U W  G E L D

D U U R Z A A M  E N  E C O L O G I S C H

Oorspronkelijk werd de vzw Kemp 
opgericht om een oud schapenras, 
het Kempisch Heideschaap, in ere te 
herstellen en voor het nageslacht te 
bewaren. Intussen legt de organisatie 
uit Mol, hartje Kempen, zich vooral 
toe op de begrazing van weilanden 
en natuurgebieden. De kudde 
heideschapen die de vzw onder haar 
hoede heeft, telt nu bijna duizend 
stuks en er worden jaarlijks meer dan 
300 hectares beheerd. Begrazing is 
duurzaam en efficiënt. Schapen maken 
radicale machinale ingrepen overbodig 
en door te begrazen wordt het beheer 
van natuurgebieden en landschappen 
veel goedkoper – schapen komen 
immers makkelijk op moeilijk bereikbare 
plaatsen. Bovendien draagt begrazing 
bij tot een grotere biodiversiteit en 
mooiere landschappen, want bij het 
rondtrekken van de kuddes worden 
zaden van planten en bomen beter 
verspreid.

De valkuilen
‘De kuddes van Kemp worden slechts gedu-
rende een beperkte periode verhuurd, van 15 
maart tot 15 december. Maar de kosten en 
uitgaven lopen het hele jaar door en volgen 
een ander stramien dan de inkomsten. 
Daarom is er een permanente behoefte aan 
bedrijfskapitaal, zeker omdat Kemp momen-
teel nog in volle ontwikkeling is en het aantal 
schapen elk jaar toeneemt. Hefboom zorgt 
met een bedrijfskapitaalkrediet voor het 
noodzakelijke werkkapitaal.’
Rudi Ceunen, kredietconsulent

Kemp voor iedereen
Kemp kleurt niet alleen groen, er zit ook een 
sociaal luik aan de vzw via diverse werkge-
legenheidsinitiatieven voor specifieke doel-
groepen. De activiteiten van Kemp hebben 
bovendien een educatieve inslag, namelijk 
het brede publiek informeren over de functie 
en de rol van schapen in landbouw en 
ecologie. Er worden ook studiedagen rond 
schaapskuddebeheer georganiseerd, op 
paasmaandag is het Lammetjesdag, om het 
nieuwe jaar in te zetten is er een Driekonin-
genwandeling (op 3 januari 2016), enzovoort.
Ook voor de financiering van de uitbreiding 
van de kuddes werd een beroep gedaan 
op het brede publiek via allerhande acties, 
crowdfunding, wat je in dit geval heel letter-
lijk moet nemen: kuddefinanciering …

 �www.kempvzw.be

Wedstrijd
Win een schapenvacht 

van Kemp vzw  ter waarde  
van € 45.

Zie keerzijde.


