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Beste vennoten,

Het was een genoegen om u opnieuw fysiek te ontmoeten tijdens de 
algemene vergadering van 30 april 2022.

We trokken voor het eerst naar Comet Meetings Louise, een plek die – net 
als wijzelf – duurzaamheid hoog in het vaandel draagt. We hebben er onze 
jaarresultaten voorgesteld, die de belangrijke impact en het engagement 
van Alterfin in ontwikkelingslanden aantonen.

We hadden ook een speciale eregast: onze partner Ananas Anam. Dit 
bedrijf ontketende een ware revolutie in de textielindustrie met een uniek, 
niet-vervuilend en 100% herbruikbaar product: plantaardig kunstleer op 
basis van vezels van ananasbladeren, die duurzaam aangekocht worden 
in de Filipijnen.

De algemene vergadering heeft vervolgens de uitkering van een dividend 
van 1,25% goedgekeurd, als weerspiegeling van de prestaties van de 
coöperatie in 2021. Dit dividend bevestigt de duurzaamheid van het 
Alterfin-model, dat al bijna 28 jaar sociale en milieu-impact combineert 
met economische duurzaamheid.

Wij rekenen dan ook op elke nieuwe investering om uw impact te vergroten 
door uw dividend te herinvesteren in bijkomende aandelen. Tot 15 juli 2022 
kunt u daarvoor nog profiteren van onze actie met Oxfam-cadeaubonnen. 
Zo werken we samen verder aan duurzame oplossingen voor onze planeet.

Ik wens u veel leesplezier!
Met solidaire groeten,

Jean-Marc Debricon
Algemeen Directeur 

VOORWOORD
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Duidelijke impact op 
maatschappij en milieu

De algemene vergadering was 
een uitstekende gelegenheid om 
eens te meer aan te tonen hoe 
robuust ons financieel model is. 
We presenteerden onze impact op 
maatschappij en het milieu vanuit 
drie invalshoeken:
• onze bijdrage aan de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties;

• onze toegevoegde waarde als 
investeerder tegenover onze 
partners, zelfs in tijden van 
crisis;

• onze diepgaande casestudy’s, op 
pagina 6 van deze nieuwsbrief 
plaatsen we onze Boliviaanse 
partner Eximcruz in de kijker.

De textielrevolutie van 
Ananas Anam

We lieten u ook kennismaken met 
de activiteiten van Ananas Anam. 
Deze partner innoveert in de 
textielindustrie met zijn duurzaam 
alternatief voor leer, waarvan de 
productie enorm vervuilend is. 

Onze partner heeft een 
baanbrekend concept ontwikkeld 
gebaseerd op het recupereren van 
een product dat als afval wordt 
beschouwd, nl. ananasbladeren. 
Door de verwerking van deze 
bladeren tot vezels, wordt er 
een niet-vervuilend en 100% 
herbruikbaar product vervaardigd.

Ook de sociale impact is 
aanzienlijk. Zo hebben meer dan 
1.000 kleinschalige producenten 
nu een stabiel inkomen. Bovendien 
zijn er nieuwe banen gecreëerd, 
waarvan er veel ingevuld worden 
door vrouwen, en dat bevordert dan 
weer hun emancipatie.

TERUG NAAR ONZE 
ALGEMENE VERGADERING 
OP 30 APRIL

Lees meer over onze impact 
in ons jaarverslag (p. 36-52) 
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Tijdens de algemene vergadering 
werden de verschillende punten 
op de agenda goedgekeurd. Na de 
voorstelling van onze resultaten 
door ons gemotiveerd team heeft 
de vergadering beslist om een 
dividend van 1,25% uit te keren.

De vergadering nam ook nota 
van wijzigingen in onze raad van 

bestuur. Wij hebben Jean Matton, 
die de raad van bestuur verlaat 
na een grote bijdrage te hebben 
geleverd aan de ontwikkeling van 
de coöperatie sinds zijn eerste 
mandaat in 2012, hartelijk bedankt. 
Om hem te vervangen werden er 
uit onze vennoten twee nieuwe 
bestuurders gekozen, nl. Elke 
Briers en Thierry Bertouille.

STEMRESULTATEN 
EN DIVIDEND

Herbekijk de videopresentaties en lees 
de gestelde vragen met onze antwoorden 

tijdens de vergadering na op:

Goedkeuringspercentage

Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2021

Resultaatverwerking 2021 
met uitkering van een dividend 

Kwijting aan de bestuurders 

Kwijting aan de commissaris 

Hernieuwing van het mandaat van   
Klaartje Vandersypen

100%

100%

100%

100%

100%

99,84%

70,53%

67,02%

Punten ter stemming

Verkiezing 
van twee nieuwe bestuursleden 

Thierry Bertouille 

Elke Briers 

het behaalde percentage 
van de stemmen:
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Dankzij interviews met onze 
partners en hun eindbegunstigden 
kunnen we onze aanpak valideren 
en meer inzicht krijgen in onze 
impact als sociale investeerder. 
Onze analyses in het werkveld 
bevestigen de belangrijke rol 
van Alterfin bij de verbetering 
van de levensomstandigheden 
van kansarme mensen in 
ontwikkelingslanden. Een 
voorbeeld hiervan is onze partner 
Eximcruz in Bolivia.

Deze organisatie is gevestigd in 
een van de armste landen van 
Zuid-Amerika. Meer dan 37% van 
de Boliviaanse bevolking leeft 
onder de nationale armoedegrens, 
waarvan 60% op het platteland. In 
samenwerking met meer dan 1.000 
plukkers uit het Amazonegebied 
brengt Eximcruz paranoten met 
fairtradecertificaat op de markt. 
Bovendien biedt de organisatie een 
stabiel inkomen aan 124 vrouwen 
die de geplukte noten verder 
verwerken.

Ontbossing is helaas voor velen een 
belangrijke bron van inkomsten, 
maar de paranoot werpt zich nu in 
de strijd als alternatief. Het WWF 

spreekt dan ook van “de noot die 
kan bijdragen tot het behoud van 
het Amazonewoud”. Aangezien 75% 
van de plaatselijke economische 
activiteit voortvloeit uit de oogst 
van deze vrucht, heeft men er alle 
baat bij om dit ecosysteem in stand 
te houden. 

De casestudy in cijfers

Om haar impactstrategie te 
valideren, heeft Alterfin een 
diepgaande studie uitgevoerd naar 
haar rol als investeerder en naar de 
sociaal-economische impact van 
Eximcruz op de begunstigden. 

Daarvoor hebben we met het team 
van Eximcruz gesproken en 100 
interviews afgenomen met zowel 
de notenplukkers als de vrouwen 
die in de verwerkingsfaciliteiten 
werken.

Hieruit blijkt dat 85% van de 
notenplukkers een betere prijs 
krijgt. Hun inkomen ligt zo 
70% hoger dan het nationale 
minimumloon.

EXIMCRUZ
Bescherming van het Amazonewoud 
dankzij de financiering van de paranoot
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De gesprekken bevestigen dan 
ook dat Alterfin een belangrijke 
rol vervult. Zo ervaart 97% van 
de plukkers meer gemoedsrust 
en welbevinden sinds hun 
samenwerking met Eximcruz. 

Bovendien helpen zij het delicate 
en kostbare ecosysteem van het 
Amazonewoud te behouden.
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RECLAME

Profiteer tot 15 juli 2022 van 
onze Oxfam-cadeaubonactie. 
Per aankoop van 20 aandelen 
ontvangt u een bon ter waarde van 

5 euro (1.250 euro 
voor B-vennoten 
en 5.000 euro 
voor A-vennoten). 

WILT U UW EIGEN IMPACT VERGROTEN?
 INVESTEER UW DIVIDEND IN NIEUWE AANDELEN!

* Investeren in aandelen houdt bepaalde risico’s in: gedeeltelijk of volledig verlies van 
uw investering; risico’s verbonden aan kredieten die toegekend worden aan organisaties 
in ontwikkelingslanden; uitstapvoorwaarden (alleen mogelijk tijdens de eerste zes 
maanden van het boekjaar). Raadpleeg de informatienota alvorens te investeren.

U neemt deel aan de actie?   
Stort het gewenste bedrag op het rekeningnummer van 
Alterfin: BE85 5230 4527 2706 

Vermeld hierbij uw persoonlijke gestructureerde mededeling.
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De totale portefeuille van Alterfin is 
in het eerste kwartaal van 2022 sterk 
gestegen met 8,6% tot 92,9 miljoen 
euro. De voorbije twaalf maanden 
is de uitstaande portefeuille met 
ongeveer 16% toegenomen. De 
direct door Alterfin geïnvesteerde 
portefeuille steeg in het eerste 
kwartaal met 7,5% tot 81,3 miljoen 
euro. De fondsen in beheer zijn dan 
weer goed voor een bedrag van 11,6 
miljoen euro.

Onze prestaties in de 
microfinancierings-
sector

We hebben 10,4 miljoen euro 
uitbetaald aan partners met 
een geleidelijke verbetering van 
de resultaten na de hervatting 
van hun activiteiten. Dit bedrag 
vertegenwoordigt 51% van de 
totale uitbetalingen aan de sector 
in het afgelopen jaar. Na een 
kleine inkrimping in 2021 steeg de 
uitstaande portefeuille bijgevolg 
met 11% in het eerste kwartaal van 
2022.

Onze prestaties in de 
duurzame familiale 
landbouw

PRESTATIES 
VAN DE PORTEFEUILLE
EERSTE KWARTAAL 2022

Met 18,6 miljoen euro aan 
uitbetalingen in het eerste 
kwartaal, waarvan 26% voor 
fondsen in beheer, blijft landbouw 
een zeer belangrijke activiteit. In 
vergelijking met december 2021 
is de landbouwportefeuille met 
5% gestegen. Dat is vooral te 
danken aan de seizoensgebonden 
uitbetalingen in de Centraal-
Amerikaanse en Rwandese 
koffiesector en aan een nieuw 
partnerschap in de Oegandese 
cacaosector.

Kwaliteit 
van de portefeuille

De kwaliteit van de portefeuille is 
in de loop van het kwartaal licht 
achteruitgegaan. Zo is het totale 
volume van de leningen met een 
betalingsachterstand van meer 
dan 30 dagen gestegen van 8,93% 
naar 9,37%. Sommige van de 
betrokken betalingen hebben we 
intussen echter al ontvangen en 
andere worden in de komende 
weken verwacht. 15 leningen zijn 
momenteel geherstructureerd, 
waarvan 10 gevallen verband 
houden met de coronacrisis.
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Boordtabel portefeuille
1st kwartaal

2022
Doelstelling

2022

Totaal beheerde portefeuille (in miljoen euro) 92,94 Min 87-92

Cumulatieve uitbetalingen over het jaar (in miljoen euro) 76,83 Min 45-55

Aantal partners (totaal portefeuille) 132 132

Sectorale spreiding (totaal portefeuille)

Portefeuille in microfinanciering 60% Max 70%

Portefeuille in duurzame landbouw 38% Min 30%

Sociale investeringsfondsen 2% Max 3%

Cumulatieve uitbetalingen in microfinanciering 36% 25%

Cumulatieve uitbetalingen in duurzame landbouw 64% 70%

Cumulatieve uitbetalingen in fondsen 0% 5%

Regionale spreiding (totaal portefeuille)

Portefeuille in Latijns-Amerika 48% Max 30-50%

Portefeuille in Afrika 30% Min 30-45%

Portefeuille in Azië 21% Min 20-35%

Kwaliteit van de portefeuille (portefeuille van Alterfin) 

Risicoportefeuille* (na aftrek van de waardeverminderingen) 5,3% Max 5-7%

Risicoportefeuille* (na aftrek van de waardeverminderingen en 

geherstructureerde leningen)
10,5% Max 20-25%

* betalingsachterstand van meer dan 30 dagen (PAR30)
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Inkomsten van de 
investeringsporte-
feuille

Gezien de groei van onze 
investeringsportefeuille lagen de 
inkomsten uit de eigen portefeuille 
(interesten en commissies betaald 
door onze partners) hoger dan die 
in dezelfde periode vorig jaar. Ook 
de cumulatieve inkomsten uit de 
beleggingen in euro (die als borg 
dienen om financieringen in dollar 
te verkrijgen) lagen hoger dan die 
in het eerste kwartaal van 2021 
als gevolg van de stijging van het 
geïnvesteerde kapitaal tussen eind 
maart 2021 en eind maart 2022.

Financiële en operatio-
nele kosten

De financiële kosten betreffen 
voornamelijk de schulden in dollar 
die werden aangegaan om de 
portefeuille op te bouwen. Dankzij 
gunstige tarieven zijn deze kosten 
beperkt gebleven. 
De operationele kosten zijn licht 
gestegen ten opzichte van het 
eerste kwartaal vorig jaar als gevolg 
van de uitbreiding van het team in 

2021. Ze liggen echter nog altijd in 
lijn met het gebudgetteerde bedrag.

In het eerste kwartaal hebben we 
extra waardeverminderingen op de 
kredietportefeuille moeten boeken 
om het risico op niet-terugbetaling 
van sommige partners weer 
te geven. Het bedrag van die 
waardeverminderingen is niettemin 
flink gedaald ten opzichte van vorig 
jaar.

Dankzij de groei van de portefeuille 
en de continue beheersing van de 
financiële en operationele kosten 
sluit Alterfin het eerste kwartaal 
2022 af met een voorlopig positief 
nettoresultaat van 673.210 euro. 
Dit komt overeen met een stijging 
van 16% in vergelijking met 
dezelfde periode vorig jaar.

FINANCIËLE PRESTATIES
EERSTE KWARTAAL 2022
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Resultatenrekening in euro 31/03/2021 31/03/2022 Budget 2022

Inkomsten uit de portefeuille van Alterfin 1.405.273 1.559.243 6.125.273

Inkomsten uit het beheer voor derden 44.742 34.137 267.384

Inkomsten uit beleggingen in euro 258.395 270.100 981.754

Financiële en operationele inkomsten 1.708.410 1.863.481 7.374.411

Financiële lasten -421.856 -415.800 -2.058.137

Operationele kosten -616.736 -671.374 -3.105.036

Financiële en operationele marge 669.818 776.306 2.211.239

Waardeverminderingen op achterstallige kredieten -91.157 -53.351 -1.000.000

Recuperatie van waardeverminderingen op achterstallige 

kredieten

0 1438 200.000

Premie en commissie verzekering en garanties -46.183 -34.812 -263.384

Valutatransacties: nettoresultaat 94.726 47.553 0

Uitzonderlijk resultaat 0 0 0

Belastingen -46.892 -63.924 -229.571

Resultaat van de tussentijdse periode 580.313 673.210 918.283



Het Investeringscomité (IC) van 
Alterfin is verantwoordelijk 
voor de finale goedkeuring van 
elke investering. Verscheidene 
externe leden stellen vrijwillig hun 

expertise ter beschikking van het 
IC om elke financieringsaanvraag 
aan een grondige beoordeling te 
kunnen onderwerpen.

HET INVESTERINGSCOMITÉ 
VAN ALTERFIN

Jim Anderson
Expertise : Banking, 

microfinanciering,
economische ontwikkeling

Marcus Fedder
Expertise : Investerings- en
ontwikkelingsbanken, 
microfinanciering

Ignace Vanden Bulcke
Expertise : Bankdiensten aan

bedrijven, handelsfinanciering

François Hoffait
Expertise: Microfinanciering,  
Business Development,  
Operational Excellence, 
General Management 
(privésector/NGO) in Afrika en 
LatijnsAmerika

Herman Van Mellaert
Expertise : Landbouwkunde,

biotechnologie, business 
development & planning, 

biologische controle, zaaigoed 
en creatie van variëteiten

Linda Toscano
Expertise : Strategische 
planning, operationele best 
practices, financieel beheer, 
duurzame ontwikkeling en
sociale rechtvaardigheid

DE EXTERNE
EXPERTEN 

VAN HET 
INVESTERINGS 

COMITÉ

13
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Vandaag zetten we een van deze leden in de kijker: 
François Hoffait. 

“Als vennoot van Alterfin sinds 2013 ben ik 
overtuigd van de impact van investeringen in 
m i c r o f i n a n c i e r i n g s i n s t e l l i n g e n 

en landbouwcoöperaties. Het zijn namelijk 
uitstekende hefbomen die lokale actoren de 

mogelijkheid bieden om in te staan voor hun eigen 
ontwikkeling. Ik wilde actiever bijdragen tot de werking 

van de coöperatie en door mijn betrokkenheid bij het 
Investeringscomité sinds 2021 sta ik er nu middenin! Ik kan vooral van 
nut zijn dankzij mijn opleiding als handelsingenieur en mijn ervaring van 
meer dan tien jaar in de privésector en de ontwikkelingssamenwerking in 
zowel Afrika als Latijns-Amerika. Daarnaast heb ik ervaring als manager 
van een programma ter ondersteuning van de microfinancieringssector in 
Rwanda.”

AV van Crédal en NewB

Alterfin is niet alleen een coöperatie 
maar ook een netwerk van actoren 
die dezelfde waarden delen en 
nauw samenwerken. Ons doel is om 
onderlinge contacten te stimuleren 
en de coöperatieve beweging te 
versterken.
Zo hebben we onlangs de algemene 
vergadering van Crédal en van 
NewB bijgewoond.

IN 'T KORT Nieuwe visuele 
identiteit van Crédal

Tijdens hun  
vergadering heeft 
de financiële 
coöperatie Crédal, 
een jarenlange 
partner van 

Alterfin, van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om haar nieuwe visuele 
identiteit voor te stellen met een 
nieuw, moderner imago dat meer 
in overeenstemming is met haar 
waarden. 



15

Ananasblad verzamelaars, Ananas Anam Filippijnen,
Mindanao, Filippijnen
© 2021, Ananas Anam UK



Alterfin CV
BE 0453.804.602

RPR Brussel

Maatschappelijk zetel:
Liefdadigheidsstraat 18-26

1210 Brussel - België

Post - Leveringen - Bezoeken: 
Kunstlaan 7-8

1210 Brussel - België
 +32 (0)2 538 58 62

info@alterfin.be
www.alterfin.be
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