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INVESTEREN IN DE TOEKOMST!
Trividend investeert via achtergestelde leningen en participaties in organisaties met grote maatschappelijke meerwaarde. We investeren in een toekomst van de organisaties, maar ook in de toekomst van de doelgroepmedewerkers die zij tewerkstellen en in een duurzamere toekomst voor de bredere
maatschappij.

De Vlaamse overheid beloofde alvast een bijdrage te leveren als ook andere
investeerders over de brug komen.
Intern was 2014 ook een jaar van belangrijke veranderingen. Bernard Fornoville verliet de organisatie en ging een nieuwe uitdaging aan. Vervanging
werd voorzien.

Sinds 2012 gaat veel aandacht naar de hertekening van de strategie. De
portefeuille werd gesaneerd en de focus werd opnieuw sterker gericht op de
kerndoelgroep van sociale economie en erkende coöperaties.

Dankzij de hogere werkingssubsidie van de Vlaamse overheid ten slotte,
draaide Trividend operationeel break-even in 2014.

In 2014 werd veel energie geïnvesteerd in het creëren van de juiste randvoorwaarden om vanaf 2015 opnieuw een sterke groei te realiseren. Eind
2014 hebben we een kleine maar gezonde portefeuille en een groot aantal
aanvragen vanuit onze doelgroep.

De focus voor 2015 ligt op de afhandeling en realisatie van het groot aantal
lopende aanvragen; alsook de validatie en uitrol van het vernieuwde business plan en groei. We hopen dan ook meer dan ooit te kunnen investeren
in de toekomst!

We werkten ook een vernieuwd businessplan uit voor de komende 10
jaar. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is een groei van het aantal leningen en participaties. Daarvoor voorzien we een kapitaalsverhoging.

strategische doelstellingen 2014
1°

significante verhoging van de jaarlijkse werkingstoelage van de Vlaamse Overheid

2°

opstellen van een vernieuwd en rendabel business plan

3°

investeren van 460.000 euro in de sociale economie

4°

het fonds bewaken door het beperken van waardeverminderingen

ONZE MARKT EN
ONZE KLANTEN

ü
ü
X

ü

ONZE ORGANISATIE

ONS PRODUCT

bevorderen, door risicokapitaal te verstrekken.
We streven daarbij naar maatschappelijke impact
en behoud van de ons toevertrouwde middelen.

• achtergestelde leningen
vaak gelijkgesteld aan kapitaal dienen ze als
buffer voor andere schuldeisers en financiers
• kapitaal
steeds als minderheidsaandeelhouder
• of een combinatie hiervan,
op maat van de klant.
Leningen genieten hierbij onze voorkeur.

Trividend ondersteunt sociaal
Trividend ondersteunt sociale
ondernemers met risicokapitaal
Trividend investeert in de sociale ondernemerschap
We willen maatschappelijk ondernemerschap Trividend biedt twee producten aan:
en coöperatieve economie
Trividend draagt bij aan de reële economie door
investeringen in duurzame ondernemingen.
Trividend richt zich tot bedrijven en organisaties waar rendabiliteit hand in hand gaat met
maatschappelijke impact.
Trividend financiert ondernemingen die:
• tewerkstelling bieden aan kansengroepen
• een coöperatieve werking hebben
• lokale noden en behoeften invullen.
Ook andere innovatieve projecten die maatschappelijk verantwoord, ecologisch duurzaam
of sociaal ondernemen, komen in aanmerking.
Onze klanten zijn vooral actief in volgende sectoren:

mobiliteit
bouwen,
woon- en
werkplek

zorg en
welzijn

voeding en
natuurbeheer

energie, industrie & materialen
ophalen, sorteren, recycleren,
hergebruiken
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De staf van Trividend bestaat uit 2 personen:
een directeur en een investeringsmanager.
Volgende organen, uitsluitend uit vrijwilligers
samengesteld, vullen de werking aan:
• de algemene vergadering
• de raad van bestuur
• het investeringscomité
• het opvolgingscomité

We investeren zelf tot € 150.000, stapsgewijs
waar mogelijk. Voor grotere bedragen werken we
samen, hetzij met het Vlaams Sociaal Investeringsfonds (SIFO), hetzij met andere financiers.
De activiteit van Trividend evolueert. Voor een
rollend fonds zijn vervolginvesteringen en exits
even belangrijk als investeringen bij nieuwe
klanten.
Onze modelrapport (‘zeggen wat we doen’) blijft
zeer nuttig voor startende en groeiende ondernemers. En ons helpt het om projecten in vertrouwen en op een betrokken manier op te volgen.

ZEGGEN WAT WE DOEN -

managementverslag - werkjaar 2014 © Trividend
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20

bio
MVO

15

innovatie en
ondernemerschap

10

SE coöperatief
ondernemen
SE andere (incl. LDE)

5
0

SE ondersteuning
SE werkvormen

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

investeringsvolume
• 49 contacten, waarvan 26 financierings		aanvragen
• 7 dossiers voor het investeringscomité (IC),
		waarvan 2 goedgekeurd voor € 126.000

in aantal dossiers

investeringen 2014 (reëel)

in 000 euro

8

dossiers voor investeringscomité:

7

financieringsbedrag goedgekeurd

€ 126.000

financieringsbedrag uitbetaald

€ 289.000

6

• gemiddeld € 63.000 per goedgekeurd dossier
• 2 uitbetalingen in 2014,
		beiden goedgekeurd in 2013
• nog max. € 182.400 uit te betalen
		in 2015 aan 3 in 2013 en 2014
		goedgekeurde projecten
• 3 exits in 2014; en ook 4 achtergestelde
		leningen liepen succesvol af
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portefeuille

investeringsportefeuille (in 000 euro)

• netto daling in participaties: € -157.000
• lichte netto groei in leningen: € 51.000
• € 74.000 waardeverminderingen op
		2 participaties
• de bruto-ontvangen dividenden in 2014
		bedragen € 5.500
• bij 3 exits samen een gerealiseerde
		meerwaarde van € 42.000
• € 1.000 terugname van de waarde		vermindering bij een exit
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financiële opbrengst op participaties (in 000 euro)

2014

2013

2012

2011
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74

92

153

194

10

managementfee + dividenden
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19

19

30

25

18

0
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125

0

38

teruggenomen waardevermindering
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278
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0
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DE PORTEFEUILLE EVOLUEERT
KLANTEN AAN HET WOORD
kansen geven via natuurbeheer

Om deze activiteiten duurzaam verder te ontwikkelen, voerde Natuurwerk
de voorbije jaren een interne reorganisatie door. Daarnaast werd stevig
geïnvesteerd in nieuwe gereedschappen, voertuigen, werkkledij en magazijnen. Hierdoor verbeterde de kwaliteit en productiviteit van de geleverde
diensten. Ook daalde het absenteïsme sterk. Restte nog het verduurzamen
van de financiële situatie. Trividend zorgde samen met de vzw’s WEB,
SPK, Alito en Stroming voor een kapitaalinjectie om de investeringen te
betalen, en om de kapitaalstructuur op lange termijn te verstevigen. Zo
beschikt Natuurwerk over de nodige financiële ademruimte om opnieuw
volledig te focussen op opleiding en werk aan mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt.

Eind 2014 investeerde Trividend 240.000
euro in Natuurwerk vzw. Natuurwerk biedt
werk en opleiding aan zo’n 150 doelgroepwerknemers. Natuurwerk leidt hen op tot
natuurwerker om voor gemeenten en derden bossen, landschappen en natuurparken te onderhouden. Op die manier werkt Natuurwerk concreet aan natuur en duurzame tewerkstelling.
De expertise rond natuur- en landschapsbeheer van Natuurwerk is gestoeld op de Europese biodiversiteitsrichtlijn, vertaald in de Vlaamse aanpak Harmonisch Park- en Groenbeheer. Deze aanpak streeft naar een
duurzaam evenwicht tussen de mens, de natuur en de economie. Hierin
onderscheidt Natuurwerk zich van de meeste groenbedrijven in Vlaanderen, die eerder gericht zijn op het klassieke groenonderhoud. Zo voert
Natuurwerk nogal wat exotenbestrijdingen uit. Hierbij worden dieren- of
plantensoorten die van elders komen overwaaien en hier geen natuurlijke
vijanden hebben, bestreden. Bedoeling is om de plaatselijke soorten te
vrijwaren van de overwoekering door deze exoten. Dit vergt natuurlijk een
goede kennis van zowel de streekeigen planten en dieren, als van de
indringers. Natuurwerk investeert dan ook veel tijd en moeite in de specifieke opleiding van zijn arbeiders en begeleiders.
Natuurwerk beperkt zich niet tot de klassieke doelgroepen van de sociale
economie. Sinds 2014 werkt ze mee aan een proefproject voor gedetineerden. In de gevangenis van Hoogstraten krijgen acht gedetineerden
eerst theorielessen over natuurbeheer. Nadien lopen ze meerdere weken
stage bij Natuurwerk. Begeleider Niels Meyers geeft aan “Bij Natuurwerk
leren ze de kneepjes van het vak. Na hun vrijlating kunnen ze aan de slag
als natuurwerker.” Voor ex-gedetineerden is werk vinden een zware opgave. Daarom geeft Natuurwerk hen voorrang bij het invullen van vacatures.

Natuurwerk vzw – www.natuurwerk.be

nieuwe investeringen in 2014
organisatie

goedgekeurd

uitbetaald

bedrag (€)

product

website

werkvorm

duurzame activiteit

Natuurwerk

vzw

2013

2014

240.000

lening

www.natuurwerk.be

LDE

natuurbeheer

Het FacilityPunt

cvba-so

2013

2014

49.000

lening

www.hetfacilitypunt.be

maatwerk, coöperatief

schoonmaak

Clean Energy Invest

cvba

2013

nog niet

56.400

participatie

www.cleanenergyinvest.be

coöperatief

energie

C

cvba

2014

nog niet

70.000

participatie

coöperatief

P

vzw

2014

nog niet

56.000

lening

maatwerk

€ 126.000

waarvan in 2014

natuurbeheer

€ 289.000
€ 182.400

maximaal nog uit te betalen, toegezegd op 31 december 2014

exits: goed afgewikkelde investeringen in 2014
organisatie

instapprijs

DEBUuT

cvba

Het FacilityPunt

cvba-so

Kring-Service

nv

totaal participaties

duurzame activiteit

coöperatief

werk

68.800

JA

www.hetfacilitypunt.be

maatwerk, coöperatief

schoonmaak

102.295

JA

www.dekringwinkelantwerpen.be

maatwerk

hergebruik

€ 180.895

€ 41.998

looptijd

cvba-so

49.000

Kasteelhoeve Poeke

cvba

40.000

8 jaar

Kringwinkel Antwerpen

vzw

75.000

10 jaar

Vectris

cvba

106.117

5 jaar
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werkvorm

www.jyb.be

Het FacilityPunt

totaal achtergestelde leningen

website

JA

oorspronkelijk
leningsbedrag

organisatie

meerwaarde

10.000

€ 270.117

5 maand

website

werkvorm

duurzame activiteit

www.hetfacilitypunt.be

maatwerk, coöperatief

schoonmaak

www.pronatura.be

coöperatief

natuurbeheer

www.dekringwinkelantwerpen.be

maatwerk

hergebruik

www.vectris.be

coöperatief

mobiliteit

NIEUWSFLASH
poetsen met de bakfiets
Bakfietsen zijn aan een opmars bezig. Ook de poetsploegen van Het FacilityPunt gaan
ermee op stap. “Met deze innovatie geeft Het FacilityPunt vorm aan zijn duurzaamheidsambities.”
“We scoren op sociaal, economisch en ecologisch vlak”, legt manager Thomas De
Ghein uit. “De bakfietsen leasen we bij Max-Mobiel. Dit bedrijf werkt met werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het FacilityPunt biedt zelf ook werk aan
40 werknemers. 85 procent van hen is doelgroepwerknemer. Ook letten we op onze
milieu-impact. Zo gebruiken we steeds producten met het Europees Ecolabel. Met
de bakfiets zorgen we voor minder autoverkeer, en hebben we minder parkeerplaats
nodig. Ook financieel rendeert deze investering. We hebben namelijk minder parkeeren autokosten.”
Sociale innovatie is overigens niet nieuw voor Het Facilitypunt. In 2010 startte het
bedrijf met een aanbod voor rolstoelreiniging met stoom. Sinds kort biedt het ook een
Flexpool schoonmaakdienst aan. Organisaties die voor een week of langer hun eigen
schoonmaakpersoneel moeten missen kunnen een beroep doen op Het Facilitypunt.
Het FacilityPunt is een Gents sociaal schoonmaakbedrijf. Het werd in 2009 opgericht door De Punt en
de groep Vebego. Trividend stapte mee in het kapitaal. Eind 2014 verkochten Trividend en De Punt hun
participatie aan Vebego. Zo komt Het FacilityPunt cvba-so volledig onder de vleugels van dit bedrijf. We
zijn benieuwd welke de volgende sociale innovatie zal zijn.
Het FacilityPunt cvba-so – www.hetfacilitypunt.be

VECTRIS cvba - voor ruimte in beweging
Als studie- en adviesbureau biedt VECTRIS een ruim pakket van diensten
aan die bijdragen tot een duurzame organisatie van verkeer en ruimte.
“Bouwen, wonen en bewegen hebben een culturele dimensie, die tot
uiting komt in onze (architecturale) kijk op de verweving van ruimte en
mobiliteit, het ontwerpen van infrastructuren, de inrichting van stadsdelen
en wijken, straten en pleinen.” zegt Hans Vanmeerbeek, directeur van
VECTRIS. “Waar ruimte in beweging is, en waar beweging ruimte moet
krijgen, is VECTRIS actief.”

er een grote behoefte aan kapitaal omwille van de grote voorfinancieringsperiode (6-9 maanden). Trividend droeg 75.000 euro kapitaal bij.

VECTRIS werkt niet alleen voor bedrijven, scholen, en sociale huisvestingsmaatschappijen, maar ook voor architecten, projectontwikkelaars
en overheden. Er wordt gewerkt op verschillende schaalniveaus: van een
specifieke site, over een stad of gemeente tot een hele streek.

Ook in de bedrijfsvoering hanteert VECTRIS een duurzaam perspectief.
Huisvesting in een gerenoveerd schoolgebouw en op slechts 10 minuten
van het station is een bewuste keuze. Communicatie en samenwerking
met stakeholders is dan ook een courante praktijk. Ook de keuze voor een
coöperatieve structuur en werking, overtuigde Trividend om mee te stappen in deze financieringsaanvraag.

VECTRIS maakt al dertig jaar innovatieve mobiliteitsstudies. Eerst als de
afdeling Planning en Ontwerp van Langzaam Verkeer vzw, sinds 2005 als
zelfstandige coöperatie. Bij deze opstart met een 15-tal medewerkers was

Na vijf jaar hebben de werkende vennoten de aandelen van de vzw overgenomen en hebben nu een structurele meerderheid. De participatie van
Trividend werd omgezet in een achtergestelde lening, die eind 2014 volledig afbetaald is. De vzw (ondertussen Mobiel 21) participeert nu nog via
een klein aandeel en een achtergestelde lening.

Vectris cvba – www.vectris.be
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vergelijkende resultatenrekening per 31 december 2014 (*): KOSTEN
2014
bedrijfskosten

2012

2011

2010

165.558

173.282

158.903

149.132

41.694

36.862

30.960

26.884

38.511

101.618

128.742

133.801

130.173

108.677

1.707

-914

7.564

969

969

diensten en diverse goederen
bezoldigingen

2013

145.887

afschrijvingen en waardeverminderingen
andere bedrijfskosten

868

868

957

877

975

financiële kosten

874

1.540

3.756

7.497

7.999

waardevermindering op leningen

0

0

125.311

0

38.206

waardevermindering op aandelen

74.391

92.230

153.347

193.600

10.005

0

0

0

0

0

-9.677

-104.631

-291.305

-179.911

-37.582

belastingen op het resultaat
winst (+) / verlies (-) van het boekjaar

(*) in euro, voor goedkeuring door de algemene vergadering van 7 mei 2015
de definitief goedgekeurde jaarrekening over 2014 is te vinden op www.trividend.be en op de website van de Nationale Bank van België

RESULTATEN VOOR HET EERST SINDS 2003
EEN POSITIEF BEDRIJFSRESULTAAT
opbrengsten uit de activiteit

resultaat uit realisaties

De intresten op uitgeleende bedragen en dividenden bedragen € 9.428
(€ 11.922 in 2013). De opbrengsten uit geleverde diensten (management
fees, dossierkosten, opdrachten) bedragen € 13.195 (€ 16.027 in 2013).
De dalende opbrengsten zijn het gevolg van de dalende portefeuille aan
participaties.

Bij uitstap uit 3 participaties haalden we een totale meerwaarde/winst van
€ 42.168 (€ 16.754 in 2013). In 2014 was er een beperkte terugname van
een eerdere waarde vermindering (€ 993; € 15.500 in 2013).

waardeverminderingen en verliezen

Door een goed thesauriebeleid verdubbelen de beleggingsopbrengsten
(hoofdzakelijk intresten op liquiditeiten) ondanks de dalende marktinterestvoeten van € 4.872 in 2013 naar € 9.290.

In 2014 legde de raad op 2 deelnemingen waardeverminderingen aan voor
een totaal van € 74.391 (bestaande uit € 49.391 financiële kosten en
€ 25.000 uitzonderlijke kosten). Dit vormt het laagste niveau sinds 4 jaar
(2013: € 92.230).

werkingskosten

verwerking van het resultaat

De werkingskosten bestaan uit bedrijfskosten, ontvangen dienstprestaties en
vooral uit loonkosten.

De jaarrekening die voor ligt sluit af met € 9.677 te verwerken verlies
(na belastingen).

Ze zijn samen goed voor € 143.313 (€ 165.605 in 2013). De daling wordt
verklaard door de tijdelijk verminderde personeelsbezetting.

We stellen u volgende resultaatsverwerking voor.
• netto te bestemmen resultaat van het boekjaar
• overgedragen verliezen van vorige boekjaren
• over te dragen verlies

bedrijfsresultaat

Vanaf 2014 kent de Vlaamse Overheid een sterk verhoogde werkingstoelage
toe, tot € 136.000 i.p.v. € 87.000 in 2013. Vanaf nu wordt bijna de volledige werkingskost gedekt door de werkingstoelage. Daardoor is het bedrijfsresultaat voor het eerst sinds 2003 positief (€ 3.707). Trividend is niet meer
structureel verlieslatend.

€ - 9.677
€ - 658.410
€ 668.087

vergelijkende balans per 31 december 2014*: ACTIEF
2014
vaste activa
oprichtingskosten
materiële vaste activa
financiële vaste activa

2013

2012

2011

2010

561.625

714.527

888.307

874.882

0

0

0

0

732.695
0

3.613

670

1.339

0

969

558.012

713.857

886.968

874.882

731.726

1.428.960

1.226.715

1.181.588

1.519.643

1.868.377

achtergest. leningen op meer dan 1j

195.690

33.618

91.308

251.778

443.874

achtergest. leningen op ten hoogste 1j

129.185

240.066

241.106

292.115

276.141

43.898

78.409

59.623

33.530

67.538

1.050.626

868.430

781.838

931.983

1.067.983

vlottende activa

andere vorderingen op ten hoogste 1j
liquide middelen
overlopende rekeningen (actief)
TOTAAL ACTIVA

9.561

6.191

7.713

10.237

12.841

1.990.585

1.941.242

2.069.895

2.394.525

2.601.072

(*) in euro, voor goedkeuring door de algemene vergadering van 7 mei 2015
de definitief goedgekeurde jaarrekening over 2014 is te vinden op www.trividend.be en op de website van de Nationale Bank van België
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vergelijkende resultatenrekening per 31 december 2014*: OPBRENGSTEN
2014
bedrijfsopbrengsten

2013

2012

2011

2010

149.595

103.450

109.523

131.733

107.228

omzet: management fees en dossierkosten

13.195

16.027

23.728

19.328

18.223

subsidies: werkingstoelage

136.00

87.401

85.687

83.787

82.144

0

0

0

28.618

2.000

400

22

108

0

4.861

subsidies: projecttoelage
diverse opbrengsten
financiële opbrengsten

18.719

18.993

41.343

48.356

60.532

bank- en beleggingsintresten

9.290

7.070

9.420

12.616

19.730

dividenden

5.500

3.375

6.360

5.747

leningintresten

3.929

8.548

25.563

29.993

40.802

winst uit de gewone bedrijfsuitoefening

21.553

-44.655

-26.172

13.689

10.629

meerwaarden bij realisaties

42.168

16.754

3.600

0

0

993

15.500

9.925

0

0

terugname van waardeverminderingen

(*) in euro, voor goedkeuring door de algemene vergadering van 7 mei 2015
de definitief goedgekeurde jaarrekening over 2014 is te vinden op www.trividend.be en op de website van de Nationale Bank van België

MIDDELEN BESPREKING VAN DE BALANS
kapitaal

aangegane verplichtingen
Omgekeerd staat Trividend onherroepelijk, maar met een tijdslimiet krediet
toe. Eens de voorwaarden vervuld, weet Trividend zich gebonden door haar
aanbod. Trividend zet in dat geval de cash opzij die beantwoordt aan de
hoogst mogelijke (toegezegde) uitgave.

Trividend beschikt over een stabiele kapitaalsbasis, bijeengebracht door
vennoten en klanten.
Eind 2014 bedraagt het kapitaal € 2.427.000, vertegenwoordigd door
4.854 aandelen.

andere meldingen

investeringen in participaties

Gelet op het overgedragen verlies uit vorige boekjaren, bevestigen we dat waardering
in onderstelling van continuïteit de raad verantwoord lijkt.

Trividend kent in 2014 een afname in de (netto) boekwaarde van de
participaties van € 713.807 naar € 557.912 (na individuele waardeverminderingen). De daling wordt hoofdzakelijk verantwoord door 3 exits
gerealiseerd in 2014.

De verhoogde werkingstoelage die vanaf 2014 toegekend is, verzekert dat de werkingskosten bijna volledig gedekt zijn. Indien de portefeuille opbrengsten de waardeverminderingen op de portefeuille overtreffen, genereert Trividend winst.
Het aan de algemene vergadering voorliggende vernieuwde business plan toont aan
dat dit haalbaar is.

investeringen in achtergestelde leningen

Het (netto) saldo van de uitstaande leningen stijgt van € 273.397 naar €
324.874 (eveneens na individuele waardeverminderingen). De focus op
achtergestelde leningen werpt zijn vruchten af.

De waarderingsregels werden tegenover vorig jaar niet gewijzigd.
De rekeningen die hier worden voorgesteld, zijn een verkorte versie van de neerleggingsjaarrekening die publiek beschikbaar is op de website en via de balanscentrale
van de Nationale Bank van België.

niet in de balans opgenomen
zekerheden en verplichtingen

Zij zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering van 7 mei 2015.
De commissaris van Trividend, Mazars, burgerlijke vennootschap die de vorm van een
cvba heeft aangenomen, Marcel Thirylaan 77 b4, 1200 Brussel, vertegenwoordigd
door de heer Peter Lenoir, bedrijfsrevisor, stelde een goedkeurende verklaring zonder
voorbehoud op over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten per
31/12/2014.

ontvangen zekerheden
Bij gebrek aan harde borgen, zoekt Trividend naar andere engagementen
om risico’s te beperken en de uitstap op maturiteit te vergemakkelijken:
• vaak verbinden oprichters/initiatiefnemers zich tot overname van de
		Trividend-aandelen bij afloop, aan een vaste minimum uitstapprijs.
• een persoonlijke borgstelling, onder de vorm van co-debiteurschap komt
		occasioneel voor.

vergelijkende balans per 31 december 2014*: PASSIEF
2014

2013

2012

2011

2010

eigen vermogen

1.770.530

1.780.805

1.889.917

2.181.222

2.359.633

kapitaal

2.427.000

2.428.000

2.434.500

2.434.500

2.433.000

uitgiftepremies

2.616

2.215

197

197

197

reserves

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

-668.087

-658.410

-553.780

-262.475

-82.564

vreemd vermogen (lang en kort)

220.056

160.437

179.978

213.303

241.439

schulden op meer dan 1 jaar

136.998

6.875

31.375

83.132

135.017

81.926

149.387

147.605

128.642

104.834

1.132

4.175

998

1.529

1.588

1.990.585

1.941.242

2.069.895

2.394.525

2.601.072

overgedragen resultaat

schulden op ten hoogste 1 jaar
overlopende rekeningen (passief)
TOTAAL PASSIVA

(*) in euro, voor goedkeuring door de algemene vergadering van 7 mei 2015
de definitief goedgekeurde jaarrekening over 2014 is te vinden op www.trividend.be en op de website van de Nationale Bank van België
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redactie en coördinatie
		

Trividend cvba (Sybile Vancoillie en Pieter-Jan Van de Velde)
met dank aan de klanten, experts, vrijwilligers voor bijdragen en foto’s

verantwoordelijke uitgever

Sybile Vancoillie, Vooruitgangstraat 333 b12, 1030 Brussel - www.trividend.be

grafisch ontwerp en layout

Commotie, Coremansstraat 22, 2600 Berchem - www.commotie.be
Voor extra exemplaren, vragen of opmerkingen, contacteer: Sybile Vancoillie, info@trividend.be

Trividend dankt haar coöperatieve vennoten
uit de sociale economie

publieke overheden

andere privé-partners

toegetreden klanten: zie website

structurele partner:

naam
rechtsvorm
zetel
		
		
		

cvba, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
(en enige vaste exploitatie)
Vooruitgangstraat 333 b12, 1030 Brussel
T. 02 274 14 51 - F. 02 205 17 39
info@trividend.be - www.trividend.be

btw nummer

BE 0476 371 651

ingeschreven

in het Rechtspersonenregister te Brussel

bankrekening
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