
De medewerkers en de leden van 
de raad van bestuur van Hefboom 
wensen jou en al wie je lief is een 
sociaal en duurzaam 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN DEZE NIEUWSBRIEF: 

• Bezoek Fabriek Energiek 

• Aandeelhoudersbrief in 

een nieuwe jasje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezoek Fabriek Energiek 
 

Fabriek Energiek is een provinciaal natuur-

educatief doe-centrum voor duurzame 

energie voor scholen en groepen. Het 

centrum ligt aan de voet van de Zonneberg 

in Zelzate. Op dit voormalig gipsstort ligt 

één van de grootste zonnepanelenparken 

van de Benelux. Je hebt er een verbluffend 

uitzicht over het Meetjesland en de North 

Sea Port. Dit project werd deels 

gefinancierd met coöperatief kapitaal. 

Hefboom ondersteunt Zonneberg met hun 

aandeelhoudersmanagement. 

Op woensdag 11 maart (om 14u, in Zelzate) krijgen aandeelhouders van Hefboom een 

exclusieve rondleiding op de site. Zin om erbij te zijn? Laat het ons weten. Geef ons 

een seintje via 02/741 14 40 of schrijf online in.  

Bij inschrijving krijg je van ons alle praktische informatie. 

Februari 2020 

DIT IS EEN NIEUWSBRIEF 
SPECIAAL VOOR ALLE  
AANDEELHOUDERS VAN 
HEFBOOM  
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COLOFON 
De Aandeelhoudersbrief wordt uitgegeven 
door Hefboom cvba, Vooruitgangstraat 333/5, 
1030 Brussel,  

02 205 17 20, 
aandeelhoudersbrief@hefboom.be. 

Verantwoordelijke uitgever:  

John Vanwynsberghe,  

Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel.  

Erkenningsnummer P908.103 

Concept: Link Inc, Brussel 

 
Aandeelhoudersbrief 
in een nieuw jasje 

Het is u wellicht niet ontgaan dat er in 2020 nog geen aandeelhoudersbrief in 
uw brievenbus belandde. We zijn u niet vergeten. Het ontbreekt ons evenmin 
aan nieuws hoe wij dankzij uw steun, inzetten op een duurzame en sociale 
samenleving. We werken momenteel wel aan een opgefriste versie van het 
Hefboomnieuws. 

Voortaan kiezen we ervoor om u via digitale weg op de hoogte te houden van 
onze initiatieven. Dat verkleint meteen ook onze ecologische voetafdruk.  

Wil u ook uw steentje bijdragen? Dat kan. Bezorg ons uw meest recente 
emailadres via aandeelhouders@hefboom.be. Wij zorgen er dan voor dat u 
voortaan via email niets hoeft te missen van onze projecten en realisaties. 

Als u geen emailadres hebt of u verkiest toch om enkel via de post 
geïnformeerd te blijven, dat kan zeker. Zolang wij van u geen emailadres 
ontvangen, kan u rekenen op een afdruk van de digitale versie van het 
Hefboomnieuws. Die zal u dan terugvinden in uw vertrouwde brievenbus. 

Wenst u niet langer een fysieke, noch de 
digitale nieuwsbrief te ontvangen? 
Uiteraard geen probleem, laat het ons 
weten via aandeelhouders@hefboom.be 
of via telefoon 02/205 17 20. 

Uiteraard blijft u belangrijke of wettelijke 
informatie en documenten  (zoals over de 
algemene vergadering, het dividend, 
attesten, enz.) steeds van ontvangen. 

Tot binnenkort, in een nieuwe jasje. 

Het Hefboomteam 
 

 

NOTEER ALVAST  

9 JUNI 2020 

ALGEMENE 

VERGADERING 

De officiële uitnodiging volgt nog. 
Noteer alvast dat we dinsdagavond 9 

juni verslag uitbrengen over onze 
werking in 2019. 

Van harte welkom. 

 


