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Geldvoorelkaar.nl heeft kort geleden de mijlpaal van € 50.000.000,- financiering
doorbroken. ‘Dankzij de plannen van ruim 650 ondernemers en de ruim 62000
ingeschreven investeringen is de Nederlandse economie weer een beetje verder vooruit
geholpen. Tijd voor een overzicht wat er in 2014 aan vooraf ging.
In deze nieuwsbrief krijgt u een terugblik op 2014 en laten wij enkele intermediairs aan
het woord wat hun ervaringen zijn met crowdfunding via Geldvoorelkaar.nl.

2014
	Vanaf de start in 2011 heeft Geldvoorelkaar.nl voor ruim 650 ondernemers kredieten
gefaciliteerd veelal in samenwerking met accountants en MKB adviseurs.
	In 2014 heeft Geldvoorelkaar.nl ruim 28 miljoen euro gefund. Dit is een markt aandeel
van circa 56%.
	Vanaf 2014 heeft Geldvoorelkaar.nl als eerste crowdfundingplatform aansluiting bij BKR.
	Meer dan 90% van de gepubliceerde kredietaanvragen worden succesvol gefund.
	De eigen omgeving (mijn Geldvoorelkaar) voor klanten wordt verbeterd.
	Geldvoorelkaar.nl faciliteert de accountant en intermediair met een eigen account.
	De accountant / intermediair krijgt een vast contactpersoon voor een snelle
doorlooptijd.
	Geldvoorelkaar.nl streeft naar een doorlooptijd van maximaal 14 dagen voor een
kredietaanvraag beoordeling (indien de stukken compleet zijn).
	Geldvoorelkaar.nl is per december 2014 onderdeel van het Zweedse Trustbuddy AB.

Vooruitblik op 2015
	Geldvoorelkaar.nl gaat in 2015 uitbreiden naar Europa te beginnen met Zweden,
Denemarken en België.

Crowdfunding in Nederland 2014: de cijfers
In 2014 werd in Nederland 63 miljoen euro via
crowdfunding opgehaald. Dat is een verdubbeling
ten opzichte van 2013. In 2014 werden meer dan
2000 projecten en ondernemingen succesvol
gefinancierd. In totaal is in Nederland in de
afgelopen jaren meer dan 100 miljoen euro via
crowdfunding opgehaald.
Crowdfunding Consultancy Douw&Koren heeft een
rapport opgesteld met de status van crowdfunding
in Nederland en de resultaten die in 2014 zijn
behaald.
Lees meer over het rapport van Douw&Koren.

Crowdfunding opnieuw verdubbeld
NOS, 20 januari 2015

Door crowdfunding
kan museum
Naturalis een
Tyrannosaurus rex
vanuit Montana
naar Leiden halen.
Bron: ANP
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In Nederland is vorig jaar 63 miljoen euro opgehaald met crowdfunding,
bijna twee keer zoveel als de 32 miljoen die in 2013 nog opgehaald
werd. Dat blijkt uit cijfers van adviesbureau Douw&Koren.
Crowdfunding groeit al enkele jaren explosief. In 2012 en 2011 haalden
crowdfundprojecten nog respectievelijk 14 en 2,5 miljoen euro op.

Geen bank meer nodig

Bij crowdfunding vragen ondernemers of particulieren geld voor een bepaald project aan de crowd, het Engelse woord voor menigte. Dit gebeurt
buiten de banken en andere financiële instellingen om, bijvoorbeeld via
een site. Individuele investeerders kunnen geld in zo’n project stoppen en
krijgen in ruil daarvoor rente.
Volgens Gijsbert Koren wordt crowdfunding vooral steeds vaker ingezet voor persoonlijke projecten. “Je ziet dat mensen ook geld gaan vragen
voor het financieren van bijvoorbeeld hun scheiding of de renovatie van
hun huis.” Dat kan via sites als geldvoorelkaar.nl en lendico.nl. Degene
die leent, bepaalt een relatief hoge rente: 6 tot 8,5 procent. Koren: “Als
de bank ertussenuit gehaald wordt, dan betalen kredietnemers een lager
rentepercentage dan bij de bank en krijgen kredietgevers een veel hoger
rentepercentage dan op hun spaarrekening.”

B&P en Crowdfunding
B&P heeft de afgelopen jaren al veel ondernemers succesvol geadviseerd
en begeleid bij hun crowdfundingscampagne. Vanaf het eerste project
werken wij samen met Geldvoorelkaar. Waarom deze ondernemers voor
B&P kozen? Omdat wij het werk volledig uit handen nemen. Zo kan de
aanvraag niet alleen sneller ingediend worden, maar wordt deze ook
sneller verwerkt. Wij verzamelen en controleren alle benodigde gegevens,
schrijven de pitch, dienen de aanvraag in bij Geldvoorelkaar en monitoren
de voortgang. Wij werken volgens een vast stappenplan en met een vaste
fiatteur. Dit alles heeft als voordeel dat de ondernemer het benodigde
geldbedrag nog sneller op zijn of haar rekening heeft staan!
Zie hier voor meer informatie en een korte video over onze ervaringen
met crowdfunding:
Matthijs Wiegant - Consultant
m.wiegant@bpperformancegroup.com
010 - 249 22 91

Ook gevestigde orde omarmt crowdfunding
Door: Joost van der Meer, de Volkskrant, 20 januari 2015
Nederlanders hebben vorig jaar 63 miljoen euro gestoken in
crowdfunding-initiatieven, ongeveer twee keer zoveel als in 2013. Dat
blijkt uit cijfers van adviesbureau Douw&Koren. De van oorsprong hippe
financieringsmethode wordt door steeds meer gevestigde bedrijven
gebruikt om alledaagse bedrijfsbehoeften te financieren, zoals het
inslaan van winkelvoorraden.
Met crowdfunding halen bedrijven en andere instellingen geld voor
hun projecten op bij grote aantallen particulieren, zonder dat daar een
bank of andere financiële instelling aan te pas komt. Vaak gaat dit via
crowdfundingwebsites als geldvoorelkaar.nl en 1%Club.
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De hoeveelheid geld die met de methode wordt geïnvesteerd is sinds
2011 vervijfentwintigvoudigd. In dat jaar werd 2,5 miljoen euro ingelegd.
De opgehaalde bedragen per project worden ook steeds groter. In 2014
haalde een gemiddeld crowdfundingproject van een onderneming 85
duizend euro op, het jaar daarvoor was dat nog 75 duizend.

Via ons platform www.bedrijfsfinancieringopmaat.nl ontvangen wij
momenteel veel financieringsaanvragen die we moeilijk kwijt kunnen bij
de bekende grootbanken. Gelukkig hebben we inmiddels ook onze vaste
contacten bij Geldvoorelkaar.nl.
Onze ervaringen met dit crowdfundingplatform zijn zonder meer
positief. In een periode waarin banken steeds vaker de hand op
de knip houden in verband met de aangescherpte kredietregels,
biedt crowdfunding voor onze klanten een mooie alternatieve
financieringsvorm.
Wij hebben als intermediair via Geldvoorelkaar.nl inmiddels al projecten
van diverse klanten met succes gefinancierd en zijn zeer te spreken over
de samenwerking met het platform. De door ons ingediende aanvragen
worden door de fiatteurs van Geldvoorelkaar.nl kritisch beoordeeld en
vervolgens vindt altijd terugkoppeling plaats. Na het tot stand komen van
een project vindt de administratieve afhandeling door het platform altijd
spoedig plaats.
Kortom wij zijn zeer tevreden over de samenwerking en de
financieringsmogelijkheden via Geldvoorelkaar.nl”
Wijnand Krom - Adviseur De Hooge Waerder Corporate Finance

Met onze onderneming Barlavento / Credion Utrecht adviseren wij het
MKB en familiebedrijven op het gebied van financieringen. Crowdfunding
is een welkome aanvulling gebleken in de financieringsmarkt. Dankzij
crowdfunding kunnen wij nu klanten helpen die wij voorheen moesten
teleurstellen, ondanks het feit dat het vaak kansrijke initiatieven betrof.
Voor de crowd is het glas meestal half vol, terwijl het bij de traditionele
banken vaak half leeg is. Geldvoorelkaar is ons favoriete platform als het
om “debt” gaat, door haar professionele medewerkers, duidelijke produkt
en haar fundingkracht. Recent nog hebben we het Buurtcafé Guusjes in
Utrecht, Tuinwijk, kunnen helpen met een financiering via de crowd van
Geldvoorelkaar. De kredietbeoordelaar van Geldvoorelkaar stelde wel
wat extra eisen bij deze aanvraag, maar daar zijn we gezamenlijk goed
uitgekomen.
Met vriendelijke groet,
Boudewijn Joosen - Barlavento BV

Bekijk de projecten en lees meer informatie op onze website. Neem bij vragen gerust contact met ons op.

085 - 27 33 465
info@geldvoorelkaar.nl
www.geldvoorelkaar.nl

