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Een gouden daad
Hier zijn de vruchten van onze oogst !
De operatie Een gouden daad, die als doel heeft om effecten van geringe
waarde in te zamelen, werd in 2006 gelanceerd met de steun van meerdere
partnerbanken. In 2008 werd de operatie winstgevend en weldra wordt een
nieuwe oproep gelanceerd.
Sinds 2006 verzamelt de operatie Een gouden daad bij particulieren effecten die
nog maar zo’n geringe waarde hebben, dat het te duur uitvalt om ze te houden of te
verkopen. Al de geschonken effecten worden op één enkele rekening samengebracht
en ten gepaste tijd gegroepeerd verkocht, zodanig dat de kosten proportioneel laag
blijven. Inderdaad gaat het om vaste verkoopkosten, onafhankelijk van het aantal
verkochte effecten.
De effecten worden verzameld en verkocht ten gunste van de partners
verenigingen van de operatie:
•
•
•
•
•

Stichting voor Toekomstige Generaties / Fondation pour les Générations
Futures
Ligue des familles
Vredeseilanden
Réseau Financement Alternatif
Netwerk Vlaanderen

Elke vereniging draagt binnen haar sector bij tot de verbetering van onze
levenskwaliteit door:
• te werken aan een meer leefbare wereld voor iedereen
• de strijd tegen de ongelijkheid in de wereld aan te gaan
• het promoten van ethische en solidaire beleggingen
Twee jaar na de lancering van de operatie heeft deze nu winst opgeleverd, namelijk
26.722,58 € die we zullen verdelen onder de partnerorganisaties: 15 % (4008 €)
voor elke en 10 % voor gewone werking.
Onze partnerbanken zijn bereid om een nieuwe impuls te geven aan de
interne communicatie rond deze operatie, die zo goed als waardeloze
effecten opnieuw waarde geeft doordat de kosten worden gedeeld.
Het succes van de oogst hangt voor een groot deel af van de proactieve houding van
de effectenbeheerders. Hun klanten zullen ongetwijfeld bijzonder opgetogen zijn dat
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de opbrengst van de grote schoonmaak van hun “dode effecten” naar sociale acties
gaat, eerder dan naar de bank. De financiële sector werkt misschien niet met
tastbare materialen, maar ook hier is recycleren de boodschap!
Voor wat de toewijzing van opbrensten betreft, hebben partners verenigingen van
Een Gouden Daad beslist dat vanaf 2009, één van partners zal de winst krijgen, voor
één bepaald project, namelijk de Stichting voor toekomstige generaties, dit de Grote
Prijs voor Toekomstige Generaties organiseert.
Eén van de winnaars van de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties 2009 is het
Robert Schuman Instituut in Eupen, in de Duitstalige Gemeenschap. Deze school
voor technisch en beroepsonderwijs heeft haar pedagogische project volledig
opgebouwd rond milieu en duurzame ontwikkeling. Daarmee bewijst ze dat het
mogelijk is om de jongeren, ongeacht hun herkomst of interesses, voor deze
thema’s te motiveren en bepaalde studierichtingen een nieuwe dynamiek te geven,
die ze goed kunnen gebruiken. Een mooi voorbeeld, dat het navolgen waard is!
Een Gouden Daad : verband tussen opbrengsten en uitgaven
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Lijst van banken partners van Een gouden daad:
BNP Paribas Fortis

Dierickx, Leys & Cie

CBC Banque

Dresdner Van Moer Courtens S.A.

Degroof

KBC

Delta Lloyd

ING
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Dexia
Effecten rekeningen worden ook geopend bij Centea en Petercam.
De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat is ook partner voor wat de
verspreiding van informatie betreft.

Contacten:
• Antoinette Brouyaux, Réseau Financement Alternatif, 02/340,08,62
0472/27.51.62 – http://www.goudendaad.be – Email: info@rfa.be
•

–

Coordinatie: Stichting van Toekomstige generaties : Mark Lambrechts,
0494/56.81.00 – Over de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties :
http://gp-toekomstigegeneraties.be/robert-schuman-instituut-laureaat2009/#more-1045
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