Coronafonds van 1 miljoen euro Socrowd maakt mee het verschil
Socrowd lanceert een Coronafonds. Als eerste sociale crowdfundingplatform maken we 1 miljoen
euro vrij om organisaties en projecten met een positieve impact op de samenleving te ondersteunen
tijdens deze crisisperiode.
Met een renteloze lening tot 150.000 euro helpt Socrowd organisaties met een focus op
maatschappelijke meerwaarde door deze bijzonder periode te geraken. Betrek je crowd, verzamel een
derde van het bedrag en wij doen de inleg maal drie.

Welk bedrag?
Voor werkingsfinanciering kan je tot 75.000 euro lenen. Voor investeringen kan je tot 150.000 euro
lenen. Afhankelijk van het soort krediet en jullie verdienmodel kan dit op 5 of maximaal 10 jaar worden
terugbetaald, indien nodig met uitstel van terugbetaling van kapitaal gedurende het eerste jaar. Iedere
aanvraag moet worden goedgekeurd door een kredietcomité op inhoud, financiële haalbaarheid en
borgstelling. Daarvoor maken we samen een dossier op.

Praktisch
Van dit leenbedrag haal je 1/3 op in je crowd tijdens een crowdfundingactie via Socrowd.be. We
bekijken samen hoe we jouw achterban (leden, klanten, fans, partners,…) kunnen betrekken bij de
crowdfunding, en hoe we de campagne gaan inzetten. Er is een enorme golf van solidariteit
momenteel. Dit is jouw kans om je crowd in te zetten voor je organisatie.
Zowel privé personen als organisaties kunnen jouw project steunen vanaf 100 euro per Socrowdaandeel dat ze aankopen voor jouw project. Als de lening is terugbetaald, krijgen de crowdfunders hun
inleg gewoon terug. Een veilige investering dus!

Waarvoor?
Heb je door de Coronacrisis een cashprobleem? Of heb je door de crisis een extra opportuniteit
ontdekt, maar je mist wat investeringskapitaal? Beiden komen in aanmerking voor het Coronafonds.
Zo kan je goedkoop geld lenen voor je project, maar hoef je maar een deel hiervan te crowdfunden. Je
versterkt ook je project door je omgeving erbij te betrekken.
Let wel: dit is geen ‘geefgeld, donatie of projectsteun’. Het gaat om een lening die je via de
werking van je organisatie kan terugbetalen op een termijn van maximaal 5 of 10 jaar.
Voor iedere lening bekijken we ook welk soort borgstelling er kan geregeld worden. Want alle lening
zijn geborgd. Zo beschermen we de inleg van de mensen die intreden voor jouw project.

Iets voor jouw organisatie?
Ben je een bestaande vzw, coöperatie of duurzame (profit)organisatie met een werkend verdien- of
terugverdienmodel? In Vlaanderen of Brussel?
Dit fonds is bedoeld voor organisaties met als doel het verbeteren van je omgeving, van het milieu,
van de leefwereld van kansengroepen, het duurzamer ondernemen,… kortom voor zij die de wereld
een betere plaats willen maken door te ondernemen.

Socrowd focust niet op zaai- of startkapitaal. Omwille van het risico komen de meeste start-ups
daarom niet in aanmerking voor het Coronafonds. Wij focussen sociale meerwaarde en werken dus
graag met organisaties die de volgende principes hanteren:
•
•
•
•
•
•

Participatief ondernemen (= zelfbestuur): er wordt gestreefd naar een structuur waarin alle
betrokken partijen deel hebben in de beslissingsmacht. De werknemers en vrijwilligers hebben
inspraak in het beleid van de onderneming
Transparantie: alle kennis is evenredig verdeeld tussen alle betrokken partijen
Socialisatie van de opbrengsten: de gemaakte winsten dienen niet tot persoonlijke verrijking, maar
wel tot de realisatie van de doelstellingen
Samenwerking: de organisatie zoekt bewust samenwerkingsverbanden op met andere
organisaties
Deskundigheid: de organisatie beschikt over kennis van de behoeften, de dienstverlening, en het
bestuur van de organisatie
Duurzaamheid: de organisatie zoekt waar mogelijk bewust naar duurzame leveranciers voor
aankoop van producten. Bij bouw of verbouwprojecten is aandacht voor energiezuinige
maatregelen.

5 stappen: hoe ga je aan de slag?
1. Giet je huidige en je gewenste toekomstige financiële situatie in een businessplan en bepaal het
bedrag dat je nodig hebt voor je project of tijdelijke financiële overbrugging.
2. Stel je vraag voor financiering via ludo@socrowd.be of vul dit formulier op de website in.
3. Samen zetten we de volgende stappen om uiteindelijk je crowd te betrekken.
4. Je haalt een derde van het bedrag dus zelf op via je achterban en Socrowd legt twee derde van
het bedrag bij vanuit het Coronafonds.
5. Na afloop van de lening wordt de inleg van iedereen terugbetaald. Meer info over de Socrowd
aandelen staat hier.

