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2017: Actualisatie van de toekomstige strategie van Incofin cvso (Cadzand)
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De investeringsfocus breidt uit

Incofin cvso verruimt geleidelijk de focus van 
microfinanciering naar:

• Andere financiële diensten zoals 
• Huisvestiging financiering
• Onderwijs financiering
• KMO financiering 
• Agro financiering 

• Kapitaalparticipaties in nieuwe bedrijven 
buiten financiële diensten

1. Investment Policy

Cadzand Seminarie
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Fidelity Bank - Ghana

Veritas - India

Voorbeelden recente KMO financiering 

Sterke sociale meerwaarde door financiële inclusie en het creëren van banen te ondersteunen 
in overeenstemming met SDG's

Cadzand Seminarie

• Investering van $ 3 miljoen
• Focus op KMO bankieren 
• Focus op landbouw, scholing, 

jeugd, werkgelegenheid van 
vrouwen en gezondheid

• Investering van $ 3 miljoen
• 2de investering van het fonds in India
• Sterke sociale missie KMO: 

KMO amper bediend door banken in India, waardoor 
ondernemers vaak beroep doen op informele 
geldschieters aan ongunstige voorwaarden, en met 
het risico uitgebuit te worden. 



2. Impact
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Nieuwe impact methodologie

Geïntegreerd in het investeringsproces van Incofin cvso

Online tool om impact te 
meten & rapporteren in 
ontwikkeling

• Waarin alle 
indicatoren worden 
opgenomen 

• Waaruit een 
rapportering kan 
worden gehaald over 
deze indicatoren

Cadzand Seminarie

Presenter
Presentation Notes
 



Elke indicator is gelinkt aan 1 van de UN Sustainable Development Goals (17) 
& hun specifieke doelen (169)
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Directe impact van 
Incofin cvso

Indirecte impact 
van Incofin cvso

Cadzand Seminarie



Verhogen budget = verhogen van impact
• Het ondersteunen van meer projecten met een sterke focus op de SDGs
• ‘TA Impact dividend’ bovenop een financieel dividend = de totale winst voor de 

aandeelhouder

3. Verdubbeling Budget Technische Assistentie (TA)
TA budget van € 50.000 naar € 100.000
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Advans – Ivoorkust

• TA project van € 51.000

• Ondersteunt Advans in het uitbreiden van 
en het lanceren van nieuwe producten en 
diensten, aangeboden door 
leveringskanalen zoals Mobiel bankieren

• Doel: verhogen van financiële inclusie van 
KMO ondernemers en kleinschalige boeren 
aan de onderkant van de pyramide

Cadzand Seminarie



Raad van Bestuur wordt omgevormd tot een 
Strategische Adviesraad

Adviseren aan de Raad van Bestuur

Bestuurscomité wordt omgevormd 
tot de formele Raad van Bestuur
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4. Herstructurering van de Governance

Ambitie:

1. Meer gebruik maken 
van het sterke netwerk
van de Raad van 
Bestuur en de 
Strategische 
Adviesraad

2. Verjongen, 
Vervrouwelijken, 
Versterken en 
Vereenvoudigen 
van het bestuur

Cadzand Seminarie



5. Communicatie
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Resultaten 2017

Enquête aandeelhouders
• 350 deelnemers

Nieuwe website sinds 23 oktober
• www.incofincvso.be

Kwartale nieuwsbrief 
• Wordt door meer dan 50% van de ontvangers 

gelezen

Regelmatige communicatie via Facebook
Incofin in de pers: 

• 10 artikels in de geschreven pers
• succesvolle campagne print & radio

Cadzand Seminarie

http://www.incofincvso.be/
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Incofin cvso boekte mooie resultaten in 2017
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Hoogtepunten 2017

Uitbreiding West-Afrika Verkoop Confianza (Peru)

Bezoek Koningin Mathilde 
aan Fusion, India Mooi financieel resultaat



Jaarlijks groeit de impact van Incofin cvso
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Impact

• 3.217.990 micro-ondernemers worden wereldwijd ondersteund

• In 28 landen, waarvan 3 nieuwe landen

• Waarvan 76% vrouwen

• Via 50 microfinancieringsinstellingen



• Micro verzekeringen in Nicaragua

• Sociale performantie in Nicaragua, Ecuador en Bolivia

• Sociale performantie in Cambodia
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2.115 aandeelhouders (+ 315) 

€ 42,2 miljoen kapitaal (+ € 3,2 miljoen)
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Financieel resultaat

Financieel resultaat

Aandeelhouders



+32 3 829 25 36

info@incofincvso.be

www.incofincvso.be
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