Duurzame sportverenigingen

CROWDFUNDING:

SAMEN DUURZAAM SPAREN

Jaco Leijdekker en Ad Honders van Greenfund holland

Maatschappelijk betrokken alternatief voor financiering
In hun nét betrokken kantoorruimte in de Telefooncentrale aan de Koelmalaan in
Alkmaar vertelt Ad Honders – commercieel directeur van GreenFund Holland - over
de missie van zijn bedrijf: samen bijdragen aan een duurzame samenleving door het bij
elkaar brengen van vraag en aanbod van middelen om duurzame projecten te kunnen
financieren. Of anders gezegd: bemiddeling in en faciliteren van crowdfunding.
GreenFund Holland richt zich op het verduurzamen van m.n. maatschappelijk vastgoed. Denk
daarbij aan maatschappelijke ondernemingen,
scholen, verenigingen.
Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
Neem bijvoorbeeld een hockeyvereniging. Die
heeft een clubgebouw en een aantal sportvel-

den. Vereniging wil graag investeren in duurzaamheid én tevens een besparing realiseren
op de energiekosten. Dan is investeren in o.a.
zonnepanelen en LED verlichting een stap in de
goede richting. Maar zo’n investering vergt veel
geld en de eigen middelen daarvoor zijn niet
voldoende. (vervolg op pagina 7)
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Wellicht is het gelukt voor een deel subsidie te
ontvangen, maar daarnaast is toch een lening
nodig. Dan kun je die bij een bank aanvragen.
Maar je kunt ook overwegen om het benodigde
geld via crowdfunding bijeen te halen. D.w.z.
het benaderen van de min of meer directe
omgeving om tezamen een lening te geven aan
de vereniging in ruil voor een tegenprestatie,
bijvoorbeeld in de vorm van jaarlijkse rente over
de lening.
Wat is de rol van GreenFund Holland?
Om crowdfunding tot een succes te maken, is
kennis en een aantal acties nodig. GreenFund
Holland kan daarin een goede rol spelen. Insteek is daarbij dat we “dicht bij huis” starten:
het benaderen van de leden en ouders van de
kinderen die lid zijn van de vereniging om mee
te doen. Vanuit de betrokkenheid bij de vereniging is de bereidheid om een (klein) bedrag in te
leggen vaak groot. Zeker omdat de deelnemers
daarvoor in ruil een rentevergoeding krijgen die
hoger is dan de banken tegenwoordig bieden op
spaargeld.
Wij ondersteunen ook bij het opzetten en
uitvoeren van de wervingscampagne: via de
nieuwsbrief van de vereniging, berichten in de
plaatselijke en de sociale media. Dat levert meteen ook een mooie PR op voor de vereniging
dat bijvoorbeeld kan leiden tot het aantrekken
van nieuwe leden. Maar ook tot meer betrokkenheid in gedrag bij de leden om een bijdrage
te leveren aan zo weinig mogelijk verspilling
binnen de vereniging.
Wij letten er daarnaast op dat de gevraagde
investering haalbare resultaten oplevert. Daarvoor doen we vooraf een onderzoek, waarbij we
antwoord willen krijgen op vragen als: is het een
gezonde businesscase, wat is het onderpand en
zijn de financiën gezond? Hoe lang bestaat de
vereniging en is er sprake van groei, wat zijn de
ontwikkelingen in de omgeving? Uitgangspunt is

ook dat de lening is 6 á 7 jaar wordt afbetaald.
Daarmee creëren we voor de deelnemers een
overzienbare periode én de zekerheid dat zij
hun inleg en rentevergoeding ook echt krijgen.
Hebben jullie relaties met bedrijven in de
duurzaamheidsbranche?
Bij GreenFund Holland staat transparantie voorop. We hebben geen belang bij bedrijven die de
maatregelen aanbrengen. Maar we kennen wel
de markt en kunnen advies geven over betrouwbaarheid en kwaliteit.
Waar komen jullie inkomsten dan vandaan?
Onze inkomsten bestaan uitsluitend uit het
verschil tussen het rentepercentage dat wordt
betaald over de lening en de rente die vergoed
wordt aan de deelnemers. Dat kan vooral ook
omdat we een klein team werken en heel veel
hebben gedigitaliseerd. Daardoor kunnen we
heel efficiënt werken en hebben we lage kosten.
Uiteraard beschikken we over de vereiste
vergunning van de AFM en voldoen dus aan de
eisen die deze toezichthouder daaraan stelt.
Welke successen hebben jullie tot nu toe
behaald?
We zijn een jong bedrijf en hebben inmiddels 5
crowdfundingtrajecten succesvol afgerond. En
we zijn bezig met 10 andere. Onze ervaring is
dat trajecten bij scholen en sportverenigingen
heel snel volgeschreven worden: de betrokkenheid van ouders is daar heel groot.
Hoe kunnen verenigingen met jullie in contact
komen voor nadere informatie?
In ieder geval door een kijkje te nemen op
onze website. Daar zijn ook de verdere
contactmogelijkheden aangegeven.
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