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Beste aandeelhouder,
Dankzij jouw investering kon Hefboom in 2019 opnieuw het verschil maken met een uitgebreid aanbod en bijna 6
miljoen euro aan nieuwe financieringen. De kredietverlening van Hefboom aan organisaties die een positieve
maatschappelijke impact nastreven blijft op peil. Onze financiering droeg onder andere opnieuw bij tot:


de creatie van enkele honderden sociale en duurzame tewerkstellingsplaatsen



sociale en inclusieve huisvesting voor kansarme gezinnen, individuen en andersvaliden



initiatieven in de sector van zorg en welzijn, kans armoede en gelijke kansen



realisatie van projecten in de circulaire economie, ecologische innovatie en duurzame landbouw

Er was een sterke groei en hernieuwde focus binnen de afdeling Advies. Vooral in de sectoren welzijn, zorg en
arbeidsmarktbeleid. Het Adviesteam werd uitgebreid met nieuwe collega’s. Ons klavertje vier is sinds 2019 het
symbool van de expertise van de afdeling: elk deelblaadje geeft weer op welke manier organisaties en netwerken
begeleid worden. Hefboom voerde in 2019 in totaal 71 adviesopdrachten uit.
De afdeling Dienstverlening voor coöperatieven & vzw’s kende een stevige groei. In totaal 15 coöperaties, actief in
de hernieuwbare energiesector & inclusief wonen zijn ondertussen klant. Dienstverlening biedt ook ondersteuning
aan de projectwerking en administratie van verschillende andere organisaties.
In ons jaarverslag dat je kan downloaden via onze website, vind je het uitgebreide verslag en alle cijfers.
Wegens de welbekende omstandigheden kon je dit jaar de Algemene Vergadering (AV) van Hefboom cv voor het
eerst volgen via online videoconferentie. Op 9 juni werd er op de AV ingestemd met de volgende punten:


De voorgestelde jaarrekening voor 2019 van Hefboom cv werd goedgekeurd.



Ondanks een operationele groepswinst van 30.000 euro in 2019 werd besloten om géén dividenduitkering
(0%) te doen maar voorzieningen aan te leggen voor mogelijke verliezen ten gevolge van de Covid-19pandemie.



De commissaris-revisor Mazars kreeg kwijting voor zijn werk. Het verslag van de commissaris is zonder
voorbehoud.

In 2020 blijven we inzetten op onze commerciële werking en communicatie om de klanten en (aspirant) coöperanten
van Hefboom nog beter te kunnen bereiken. In de loop van 2020 brengen we je onze eerste “Economy for the
Common Good”-rapportering, die onze maatschappelijk impact meet.
Ondertussen werkt Hefboom in nauw overleg met de Vlaamse Overheid aan aanvullende financieringsmaatregelen
voor ondernemers en organisaties die geen toegang hebben tot de federale en Vlaamse kredietmaatregelen als
gevolg van de coronacrisis. Zo zal Hefboom voor de cultuursector Herstel Cultuurkredieten aanbieden.
Om aan de kredietaanvragen tegemoet te kunnen komen is aanvullende financiering via kapitaal zeer welkom. In
deze tijden is inzet op maatschappelijk verantwoord investeren méér dan de moeite waard.
Help je ons mee? Kijk dan zeker eens op: https://hefboom.be/investeer-mee/ . We danken je alvast om mee het
verschil te maken.

Met vriendelijke groeten,

John Vanwynsberghe
Algemeen Directeur Hefboom

