
 Copyright © 2016 gopress. Tous droits réservés

'Wie niet bij family en fools terechtkan, is bij ons welkom'
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Funds for Good laat klanten verantwoord beleggen en leent minstens de helft van zijn winst renteloos uit aan startende ondernemers.
'We willen zo snel mogelijk groeien tot 500 miljoen euro onder beheer.' Vandaag beheert het fonds 120 miljoen euro.

Soul heet het restaurant in Brussel waar oprichter Marc Verhaeren al eens klanten of partners ontvangt om te praten over zijn
geesteskind Funds for Good. De biogerechten komen er op tafel mede dankzij de renteloze lening die Verhaeren enkele jaren geleden
toekende aan een beginnende onderneemster die nergens anders terechtkon voor een duwtje in de rug. Ze had minder dan 5.000 euro
nodig. Met dat bedrag op zak kon ze een groter microkrediet losweken. De starters die aankloppen bij Funds for Good, zijn daar op
eigen kracht niet kredietwaardig genoeg voor.

'Onze lening op eer is renteloos en moet pas worden terugbetaald na twee jaar', verduidelijkt Verhaeren het simpele mechanisme.
'Dat is een verschil met een microkrediet, dat niet renteloos is, en veel sneller terugbetaald moet worden.' Zo vist Funds For Good
entrepreneurs met een idee op die anders geen financiering zouden vinden, en die dreigen verstrikt te raken in het sociaal vangnet.

'Een piramide', zo beschrijft hij de financieringsmarkt. 'Bovenin huizen zij die geen lening nodig hebben. Daaronder mensen die
gewoon bij de bank terechtkunnen. Daarna is er nog de optie van het microkrediet. Wie zelfs niet bij de family, fools and friends
terechtkan, valt er helemaal buiten. Behalve bij ons.'

Niet de meest kredietwaardige mensen, denkt u dan. Toch worden vier op de vijf leningen op eer van Funds for Good terugbetaald.
'We zijn zelf ondernemers', verklaart Vanhaeren dat succes. 'Soms moeten we inderdaad neen zeggen, wanneer een idee niet
levensvatbaar is. De cheque schrijven is trouwens het gemakkelijkste deel voor ons. Nadien coachen we hen op allerlei manieren.
Sommige van onze beleggers hebben zelf iets te bieden, zoals een professioneel logo ontwerpen of een website bouwen voor een van
onze starters.'

Al zo'n 60 mensen konden een beroep doen op de leningen op eer van Funds for Good. Het fonds bestaat al vijf jaar. De eerste lening
werd in 2013 toegekend. De spaarpot van de stichting omvat ongeveer 250.000 euro. Die wordt jaarlijks aangevuld met 50 procent van
de winst, met een minimum van 10 procent van de inkomsten uit beheerskosten die het fonds (zie kader) oplevert. Als distributeurs
instapkosten innen, gaan die volledig naar hen, uitstapkosten zijn er nooit. Het fonds wordt ook verdeeld door Deutsche Bank en VDK
Spaarbank.

'Met 250.000 euro kunnen we al een pak mensen op weg helpen via de leningen op eer', zegt Marc Verhaeren. 'Maar we zijn
ambitieuzer dan dat. We willen zo snel mogelijk groeien naar 500 miljoen euro onder beheer, vandaag is dat bijna 120 miljoen
euro. Dat zou ons toestaan 1 miljoen per jaar aan de stichting over te maken.' Zo wordt zakelijk succes concreet omgezet in
maatschappelijke impact.

Rendement

'Aan de kernactiviteit van Funds for Good spenderen we een kwart van onze tijd. Die staat wel los van de beleggingen van onze
klanten. Voor hen levert Funds for Good geen meerkosten op,' stelt Verhaeren de zaken scherp. De doorsnee klant van Funds for
Good is dan ook niet zomaar een dromerige wereldverbeteraar. 'Enkele grote institutionele partijen hebben ons een deel van hun
middelen toevertrouwd. Dat zijn toch veeleer nuchtere beleggers', zegt Verhaeren. De institutionele partijen beleggen defensief via het
fonds, dat ook aan retailklanten verdeeld wordt via diverse banken. Architect Strategy anticipeert momenteel op een rentestijging en
blijft daarom grotendeels weg uit traditioneel 'defensief' geachte obligaties. 'Aandelenposities worden ingedekt door futures te verkopen
op grote indexen', verduidelijkt Verhaeren. 'Daarmee proberen we een buffer op te bouwen tegen grote koersvallen.'

Het fonds

Investeerders in Funds for Good beleggen in het fonds Architect Strategy. Het beheer is uitbesteed aan Banque de Luxembourg.
Dat defensief dakfonds - een fonds van fondsen - belegt flexibel in diverse activaklassen. Dat betekent dat het totale gewicht van
bijvoorbeeld aandelenbeleggingen onbeperkt kan stijgen of dalen. Het beleggingsuniversum is op meerdere manieren beperkt
om controversiële beleggingen uit te sluiten. De beheersvergoeding bedraagt 1,5 procent en leverde sinds de oprichting een
jaarrendement op van 3 procent na kosten. Een gelijkaardige samenwerking is er met Capricorn, waar speciale aandelenklassen zijn
gecreëerd in het 'Quest Cleantech Fund'.

Marc Verhaeren

Copyright © 2016 Mediafin. Tous droits réservés


	'Wie niet bij family en fools terechtkan, is bij ons welkom' - Page 36

