Aandeelhoudersbrief Hefboom - oktober 2020

Beste aandeelhouder,
We kunnen er niet omheen: de corona-pandemie brengt heel wat teweeg, zowel in negatieve als positieve zin. Veel
sociale ondernemers komen in zwaar weer terecht. Deze crisis doet echter tegelijkertijd beseffen dat het anders moet
én kan. Steeds meer bedrijven kiezen daarom voor een sociale en duurzame agenda. Waar mogelijk werkt Hefboom
actief mee aan innovatieve producten en diensten die aan de huidige uitdagingen tegemoet kunnen komen. Waar zijn
we zoal mee bezig?

Start SOON
Ons Adviesteam werkte deze zomer, samen met de Sociale Innovatiefabriek en Möbius, een begeleidingstraject uit
voor sociale ondernemers: Start SOON. Ondernemers die beseffen dat een winstdoelstelling alleen niet meer
voldoende is voor de onderneming van de toekomst.
In 6 sessies worden aspirant-ondernemers (gratis) begeleid bij het in de wereld zetten van een duurzame sociale
onderneming. Het traject wordt aangeboden door het Departement WSE, wij realiseren het. Naast het schrijven van
een business plan is er aandacht voor: de juiste juridische structuur van de onderneming, het financieel plan,
impactmeting en het “pitchen” van de onderneming bij potentiële investeerders.
Aan het einde van het basistraject stellen de ondernemers hun businessplan aan een jury voor. Een selectie van de
beste projecten gaat door naar een acceleratietraject. Help je ons mee om zoveel mogelijk aspirant-ondernemers te
bereiken?
Deel het gratis begeleidingstraject Start SOON met mogelijk geïnteresseerden in je netwerk. En wij zorgen er voor
dat de eerste groep ondernemers zo snel mogelijk professioneel aan de slag kan gaan. Link: https://start-soon.be/

Impact van Covid-19
Heel wat organisaties en ondernemingen ondervinden hinder van de Covid-19 crisis. Naar analogie met de reguliere
banken, konden ook Hefboom klanten o.a. 6 maanden uitstel van kapitaalaflossingen krijgen voor hun krediet.
Voor de Cultuurkredieten kan dat zelfs renteloos. Daarnaast ontwikkelden we op vraag van de minister van cultuur
een aanvullend financieringsproduct. Het renteloos “Herstel- Cultuurkrediet” moet kunstenaars en organisaties actief
in de cultuursector helpen de gevolgen van de coronacrisis te overbruggen.

Een

mooi

voorbeeld

is

componist-pianist

Steven

Vrancken. Al zijn optredens en huiskamerconcerten
werden geannuleerd door de coronacrisis. De muzikant
besloot daarom in te zetten op de online streaming van
zijn muziek.
Met behulp van de renteloze lening kan hij dit nu in zijn
eigen akoestische muziekstudio. Je leest er alles over op
Componist-pianist Steven Vrancken achter de piano

onze website www.hefboom.be

Maar daar stopt het niet. Ook de Vlaamse minister voor sociale economie besliste begin september extra middelen
in te zetten ter ondersteuning van de sector en we kregen de vraag om een specifiek Herstelkrediet voor de sociale
economie

aan

te

bieden.

Maatwerkbedrijven,

lokale

diensteneconomie-ondernemingen

(LDE)

en

activiteitencoöperaties kunnen bij Hefboom of Trividend terecht voor het Herstelkrediet, specifiek. We kunnen dit
krediet aanbieden dankzij de samenwerking met het Sociaal Investeringsfonds SIFO onder beheer bij de
Participatiemaatschappij Vlaanderen.
Zo zullen sociale economiebedrijven gebruik
kunnen maken van een specifiek lage rentekrediet tot een bedrag van 250.000€ voor
investeringen of overbrugging en dat over een
looptijd van maximaal 5 jaar.
Bedragen tot 75.000€ kunnen zelfs samen met
andere hinder- en compensatiepremies ontleend
worden. SIFO neemt daarbij een groter stuk risico
voor zijn rekening, tot wel 75%. Wil je meer weten,
surf dan zeker eens naar www.hefboom.be.

Hilde Crevits, Vlaams minister voor sociale economie

Laat een onvergetelijke indruk achter
Wist je dat méér dan de helft van de Belgen overweegt een schenking te doen aan een goed doel via hun testament?
Heb jij al besloten wat er met jouw geld gebeurt als je er niet meer bent? Testament.be maakt het mogelijk om een
goed doel op te nemen in je testament. Wil je meer weten over de mogelijkheden die Hefboom biedt? Op 12 november
vindt er een digitale infosessie plaats. Contacteer Danny (Danny.Demul@Hefboom.be - 02/205.17.22), het
aanspreekpunt bij Hefboom voor vragen over Testament.be of om je in te schrijven voor de infosessie. Kijk ook eens
op: www.hefboom.be/investeer-mee/.

Hefboom verhuist!
Wij “huizen” reeds enkele jaren in de kantoorruimtes van de Elan-site in de Vooruitgangstraat 333 in Schaarbeek.
Deze ruimtes zijn al geruime tijd aan renovatie toe. De ervaring met thuiswerk en de gewijzigde werkomstandigheden
in de laatste maanden hebben ons aan het denken gezet: enerzijds kunnen we met minder ruimte even goed werken,
anderzijds is een ruime kantoorruimte, centraal gelegen bij het openbaar vervoer aangewezen.

Wij hebben daarom besloten te verhuizen naar een nieuwe locatie die we samen met enkele partnerorganisaties
willen betrekken (waarover later meer!). Dat zal ons bovendien toelaten om onze jaarlijkse kantoorkost te laten dalen.
Hefboom zal de 3e verdieping behuizen in de Sint-Jorissite in de Cellebroersstraat 16 in Brussel, op loopafstand van
het Centraal Station.
Er moeten nog enkele verbouwingswerken gebeuren. De verwachte verhuisdatum is midden maart 2021. We hopen
u er binnenkort te kunnen verwelkomen!

Met vriendelijke groeten,

John Vanwynsberghe
Algemeen Directeur Hefboom

