
 

Crowdfund uw clubhuis, nieuw materiaal of LED-verlichting. Ontdek de 

mogelijkheden! 
 

Geld nodig voor de vervanging van het scorebord? Heeft het clubhuis een opknapbeurt nodig of 

bestaat de club 50 jaar en wilt u een groot evenement organiseren? De vraag is dan vaak: ‘hoe kan dit 

gefinancierd worden?’ Crowdfunding is een nieuwe manier snelle manier om gelden in te zamelen. 

Crowdfunding ook voor jouw club interessant? 

Op maandag 20 maart 2017 organiseren wij samen met Clubtotaal speciaal voor verenigingen uit 

Limburg een workshop crowdfunding. Tijdens de workshop begeleidt Peter van Baak, medeoprichter 

van Sponsorvisie, de aanwezige clubs naar hun eigen crowdfunding-campagne. U wordt 

meegenomen door het hele proces, van idee tot het maken van een campagne, en zult de voordelen 

en het gemak van crowdfunding leren kennen.  

 

Voorbeelden van geslaagde projecten in de sport! 

Roeivereniging Orca had een nieuwe boot nodig, kosten € 2.000,-. Met behulp van 

crowdfunding heeft de club binnen één dag € 850,- binnengehaald en na een 

maand was het streefbedrag al ruim bereikt.  

  

 Ook bij voetbalvereniging SV De Valleivogels hebben ze het succes van 

crowdfunding ervaren. Zij hebben inmiddels een overkapping voor de kantine ter 

waarde van € 10.000,- kunnen realiseren.  

 

 

Een ander succesverhaal komt van VMHC Cartouche, een hockeyvereniging die in twee weken 

een bedrag van € 466.000,- binnenhaalde. Hiermee kon de vereniging een zaalhockeyhal 

financieren. VMHC Cartouche was hiermee de eerste vereniging die een crowdfundingactie 

opstartte door middel van het verkopen van obligaties. Bij crowdfunding op basis van 

obligatie lenen obligatiehouders geld aan de vereniging. Dankzij een fiscale constructie kan de 

vereniging rentevrij lenen terwijl de obligatiehouder toch een mooi rendement haalt. 

 

Workshop: 

Datum:   20 maart 2017 

Tijd:   19:00 uur – 21:00 uur 

Locatie:   Sportclub Irene (Sportpark de Bakenbos, Bakenbosweg 4, Tegelen)  

kosten:   € 60,- ex. btw per vereniging/organisatie. 

U kunt zich aanmelden voor de workshop bij Cristan Segers: c.segers@huisvoordesport.org. Mocht u 

vragen hebben over de workshop dan kunt ook bij haar terecht. 

 

http://sponsorvisie.nl/
http://crowdfundingvoorclubs.nl/orcaroeien/goal/view/nieuwe-c4
http://www.knvb.nl/assist/verenigingsbeleid/praktijkverhalen/crowdfunding-bij-sv-de-valleivogels:-het-w%C3%A9rkt
https://crowdfundingvoorclubs.nl/hc-cartouche/goal/view/obligaties-zaalhockeyhal-cartouche
mailto:c.segers@huisvoordesport.org

