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financierde al

Het Hof van Cartesius, Utrecht
Circulaire, duurzame en collectieve werkplaats in zelfbouw
rond groene oase
Maatschappelijke prestaties:

1. Groene werkomgeving
2. Circulair en Duurzaam
3. Collectief en Community
4. Katalysator werkspoorkwartier
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Het Parkhuis, Amersfoort

financierde al

Sociaal wijkhuis en parkontwikkeling in een
gerenoveerd monument
Maatschappelijke prestaties:
1. Wijkactiviteiten
2. Klimaatbestendige buurttuin
3. Circulaire economie
4. Sterke community
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financierde al

Stadsbrouwerij RoodNoot, Utrecht
Maatschappelijke herintegratie door het brouwen van bier
in een gerenoveerd monument
Maatschappelijke prestaties:
1. Mensen met psychische problematiek (aan werk) helpen
2. Leefbaarheid Utrecht West
3. Ontmoetingsplek met cultuur
4. Behoud erfgoed
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Vogelfrei, Utrecht

financierde al

Incubator en circulaire broedplaats
voor ideeën op braakliggende kavel
Maatschappelijke prestaties:
1. Plek voor creativiteit en experiment
2. Cross-sectorale kennisdeling
3. Lokaal ondernemerschap
4. Circulair en kennisdeling
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1.
Over het
Stadmakersfonds
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Missie & Visie
De Stichting Stadmakersfonds biedt ruimte voor impact

Missie
Voor Stadmakers die maatschappelijke, ecologische en/of culturele impact centraal stellen
maken we langdurig eigenaarschap van gebouwen en gronden mogelijk.

Visie
We zijn matchmaker tussen initiatieven van stadmakers, financiering en vastgoed. Met
leningen en vastgoed helpen we stadmakers een vaste(re) positie te verwerven. Zo
bestendigen we het maatschappelijk rendement van de stadmakers voor langere tijd. Dat is
van toegevoegde waarde voor de stad en gebiedsontwikkeling. Wij zijn de ontbrekende
schakel tussen initiatieven, vastgoed, en publieke en private impact investeerders. Wij matchen
hen via de infrastructuur van het fonds. Waar nodig adviseren we over de professionalisering
van de maatschappelijk verantwoorde businesscase.
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Stadmakersfonds
begeleidt
Stadmakersfonds is
matchmaker
tussen investeerders en
stadmakers
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stadmakers bij het in kaart
brengen van de
financierbaarheid van het
te kopen vastgoed/grond

Stadmakersfonds
Investeert
door gronden of
gebouwen aan te kopen
tegen eerlijke voorwaarden

Raad van Advies
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Maatschappelijke impact:
Bijdrage aan de SDG’s
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Gelijke eigendomsrechten (SDG 1)
Duurzame economische groei (SDG 8)
Verhoogde toegang tot financiële diensten (SDG 9)
Sociale en economische inclusie, bevorderen gelijkheid (SDG 10)
Betaalbare huisvesting, inclusieve en duurzame verstedelijking,
bescherming cultureel erfgoed, vermindering milieu-impact steden,
toegang tot veilige en inclusieve groene en openbare ruimtes (SDG 11)
Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, promoten duurzame
leefstijlen (SDG 12)
Circulaire en energieneutrale bouw, biodiversiteit (SDG 13)
Verhogen financiële middelen om ecosystemen en biodiversiteit te
behouden en duurzaam te gebruiken (SDG 15)
Versterken partnerschap voor duurzame ontwikkeling,
voortgangsmetingen ontwikkelen, kennis delen en samenwerken voor
toegang tot innovatie (SDG 17)
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Maatschappelijke Impact:
Onze maatschappelijke doelen
1.

We bieden stadmakers een financiële infrastructuur om (op termijn)
een plek te bemachtigen om hun maatschappelijke impact langjarig te
bestendigen en zo steden en dorpen rechtvaardiger, aantrekkelijker en
beter te maken.

2. We verbinden voldoende investeerders aan het Stadmakersfonds om
de impact makende investeringen te realiseren.
3. We zorgen ervoor dat het Stadmakersfonds betrouwbaar, duurzaam en
transparant functioneert.
4. We pakken onze rol in het publieke debat over stadmaken,
gebiedsontwikkeling en maatschappelijke waarde actief op.
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2.
Terugblik:
verantwoording 2021

13
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Terugblik 2021: doel en resultaat
1.

Doel: “We versterken de bestaande projecten en daarmee ook het Stadmakersfonds zelf”.
Resultaat: we hebben de bestaande projecten waar mogelijk met kennis bijgestaan. We hebben in
2021 met één project kunnen uitbreiden.
2. Doel: “We breiden onze investeringen in de provincie Utrecht uit. Het bestaande investeringsgeld
vanuit de provincie investeren we in 2021 volledig. We breiden de financierende partners uit, als eerste
met de Gemeente Utrecht. We nodigen andere overheden en fondsen uit om ook in te stappen.”
Resultaat: we hebben door Corona minder kunnen doen en 1 project gefinancierd. De Gemeente
Utrecht is aan boord.
3. Doel: “We zetten een gerichte stap naar landelijke uitbreiding. Om de sprong naar landelijke dekking
te maken zijn nieuwe financiers nodig. Onze focus in 2021 is gericht op de G4, deelname van een
landelijke financier en het verstevigen van onze samenwerking met bestaande landelijke en lokale
fondsen.”
Resultaat: we zijn gesprekken aangegaan met Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Met Amsterdam
heeft dit geleid tot een eerste samenwerking. Daarnaast is een verkenning met Synchroon gestart.
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Terugblik 2021: doel en resultaat
4. Doel: Algemeen: de continuïteit van de organisatie
Resultaten:
- We professionaliseren en zoeken uitbreiding en verbreding in samenwerking met
onder andere fondsmanager SVn, wat heeft geleid tot een intentie tot samenwerking.
- We adviseren stadmakers op basis van “no cure no pay”, waardoor werkzaamheden in
2021 voor de stadmakers in kwestie wel tot succes hebben geleid, maar niet
noodzakelijk tot financiering via en van ons fonds.
- We hebben veel aandacht besteed aan groeiplannen en andere vormen die de
continuïteit van de organisatie borgen. Onderdeel daarvan is de totstandkoming van
een meerjarig groeiplan 2022-2024 als basis voor eenmalige financiering via
sponsoring en/of subsidie.

15

Het Stadmakersfonds financierde al

2020:

2020:

2020:

2021:

Het Hof van Cartesius
Utrecht

Het Parkhuis
Amersfoort

Brouwerij Roodnoot
Utrecht

Vogelfrei
Utrecht

Circulaire, duurzame en
collectieve werkplaats in
zelfbouw rond groene oase

Sociaal wijkhuis en
parkontwikkeling in een
gerenoveerd monument

Maatschappelijke herintegratie
door het brouwen van bier in
een gerenoveerd monument

Incubator en circulaire
broedplaats voor ideeën op
braakliggende kavel

Maatschappelijke prestaties:

Maatschappelijke prestaties:

Maatschappelijke prestaties:

Maatschappelijke prestaties:

1. Groene werkomgeving
2. Circulair en Duurzaam
3. Collectief en Community
4. Werkspoorkwartier

1. Wijkactiviteiten
2. Klimaatbestendige buurttuin
3. Circulaire economie
4. Sterke community

1. Mentale gezondheid mensen
met psychische problematiek
2. Leefbaarheid Utrecht West
3. Publieke plek met cultuur
4. Behoud erfgoed

1. Plek voor creativiteit en
experiment
2. Cross-sectorale kennisdeling
3. Lokaal ondernemerschap
4. Circulair en kennisdeling
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Het Stadmakersfonds financierde al

2020:

2020:

2020:

2021:

Het Hof van Cartesius
Utrecht

Het Parkhuis
Amersfoort

Brouwerij Roodnoot
Utrecht

Vogelfrei
Utrecht

Investering Stadmakersfonds:
€ 300.000 (circa 13%)

Investering Stadmakersfonds:
€ 165.000 (circa 8%)

Investering Stadmakersfonds:
€ 80.000 (circa 40%)

Totaal gegenereerd:
€ 2.285.000

Totaal gegenereerd:
€ 2.141.000

Totaal gegenereerd:
€ 195.000

Medefinanciers:
Nationaal Restauratiefonds

Medefinanciers:
Nationaal Restauratiefonds,
particuliere investeerder

Medefinanciers:
200 crowdfunders via
CrowdAboutNow

Investering Stadmakersfonds:
€ 323.000 (circa 15%)
Totaal gegenereerd:
€ 2.240.000
Medefinanciers:
Triodos Bank, EFRO
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Gefinancierde projecten en impact
Totaal gefinancierd door Stadmakersfonds:

€ 868.000
Totaal daarmee gegenereerde investeringssom:

€ 6.861.000

18

Partnerschappen 2021

Gemeente Utrecht
In 2021 toegetreden tot
Stadmakersfonds als
financier.
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Gemeente
Amsterdam
In 2021 is een onderzoek
gestart naar behoeften
van financiering van
stadmakers in
Amsterdam en wat daar
voor nodig is

Synchroon

SVn

Eerste gesprekken; in
2022 is een onderzoek
gestart naar een
samenwerking tussen
Synchroon en het
Stadmakersfonds.

Verkennende
gesprekken over
samenwerking voor
fondsbeheer en
bundelen kennis en
netwerk.

Financiële verantwoording 2021
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•

De inkomsten bestonden uit een beperkte renteopslag op de leningen
(waarbij de stadmakers een redelijk rendement houden) en eenmalige
afsluitkosten.
In totaal zijn er in 2021 €58.136,- aan inkomsten gegenereerd

•

De kosten bestonden in 2021 uit fondsmanagement,
fondsontwikkeling door Stipo en Stadkwadraat (de oprichters van het
fonds, die minimaal de helft van hun in het fonds bestede tijd om niet
in de fondsontwikkeling investeren), administratie, communicatie,
verzekeringen, de accountant, financieringslasten en niet
terugvorderbare btw.
De totale kosten voor 2021 waren €61.270,-

•

Het jaar heeft geresulteerd in een saldo van -€3.134,-

3.
Vooruitblik:
doelen 2022
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Middellange termijn Groeiplan 2022 2024: naar landelijke impact
Voor de middellange termijn werken we vanuit een Groeiplan voor de komende
drie jaar. Daarin hebben we voor de periode 2022 tot en met 2024 zeven
doelen benoemd.
In essentie komt het erop neer dat we in de komende drie jaar de sprong naar
een landelijk dekkend Stadmakersfonds willen vormgeven door:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
22

Nieuwe gemeenten en andere publieke medefinanciers aan te trekken.
Private financiers aan te trekken, al dan niet via crowdfunding.
Landelijk samen te werken met projectontwikkelaars en beleggers.
Het fondsmanagement te professionaliseren en op te schalen.
Een meer uitgebreide en structurele mediacampagne op te zetten.
Kennisuitwisseling tussen de gefinancierde projecten op te zetten.
Europese kennisdeling en netwerk op te zetten.

Jaarplan 2022: Doelen komend jaar
Op basis van het Groeiplan formuleren we de doelen voor het komende jaar. In 2022 streven
we - bij voldoende inkomsten - naar de volgende resultaten:

1.
2.
3.
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Stadmakers: financiering van minimaal twee nieuwe casussen van stadmakers
Publieke financiering: twee nieuwe gemeenten aantrekken.
Private financiering: één private investeerder aantrekken, hier een infrastructuur voor
organiseren. En nieuwe financieringsvormen uitwerken zoals obligaties en certificaten.
4. Samenwerking met één projectontwikkelaar.
5. Professionaliseren van het fondsmanagement: overdracht boekhouding en overdracht
fondsmanagement aan een ervaren fondsbeheerder.
6. Ontwikkelen van een uitgebreidere mediacampagne: reactiveren netwerk Utrecht, bouwen
aan landelijke bekendheid.
7. Kennisuitwisseling tussen de gefinancierde projecten opzetten: eerste netwerkbijeenkomsten.
8. Europese kennisdeling en netwerk opzetten: workshop op één Europees platform.
9. Vertaling van het maatschappelijk rendement: Koppeling van de MPI’s aan de SDG’s.
10. Sponsorcampagne: Eenmalige financiering aantrekken voor “groeidrempel”.

Jaarplan 2022:
Doel 1 - nieuwe Stadmaker casussen
Ons primaire doel is om stadmakers te helpen aan ruimte voor hun
impact, om zo hun positie te verduurzamen en op te schalen, en daarmee
de maatschappelijke impact op hun stad te versterken en blijvend te
maken. In 2020 financierden we drie casussen, in 2021 de vierde.
●

●
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In 2022 willen we minimaal twee nieuwe casussen financieren. Hier
hebben we binnen de grenzen van de Provincie Utrecht ook nog
financieringsmiddelen voor. We zijn momenteel in gesprek met twee
concrete casussen: Huis Miereveld in Amersfoort en ‘t Brandtweer in
Rhenen. Beide hopen we te kunnen financieren met € 100.000. Daarmee
is het laatste nu beschikbare investeringsgeld bestemd.
Vanzelfsprekend hopen we meer casussen te kunnen financieren; door
heel Nederland komen er vragen op ons af. Of dit kan is afhankelijk van
het in laten stappen van nieuwe publieke en private financiers. Zie hiervoor
doelstellingen 2, 3 en 4 van dit Jaarplan.

Jaarplan 2022:
Doel 2 - publieke financiering
Tot nu toe zijn Provincie Utrecht en Gemeente Utrecht ingestapt als financiers.
Uiteindelijk willen we komen tot een landelijk dekkend fonds, maar gezien de
hoeveelheid initiatieven heeft uitbreiding in de rest van de G4 prioriteit:

●

●
●
●
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●

Met de Gemeente Utrecht hebben we in 2021 het project Vogelfrei
gefinancierd. De financiering onder de regeling waarmee de Gemeente
Utrecht was ingestapt is sindsdien uitgeput. We werken de samenwerking
verder uit en zoeken naar nieuwe financieringsmogelijkheden.
We streven ernaar in 2022 twee nieuwe gemeenten te laten instappen.
Op dit moment zijn we vergevorderd met de Gemeente Amsterdam aan het
onderzoeken hoe een Stadmakersfonds daar zou kunnen werken.
Daarnaast onderzoeken we met de Gemeente Rotterdam en de Gemeente
Den Haag welke mogelijkheden daar liggen. In Rotterdam is een raadsmotie
voor een Stadmakersfonds aangenomen en volgt een onafhankelijk
onderzoek. In Den Haag werken we o.a. samen met het social impact netwerk.
We staan er intussen voor open als andere overheden willen instappen.

Jaarplan 2022:
Doel 3 - private financiering
Er zijn verschillende manieren om aan private financiering te werken:
•

•
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Via vermogende particulieren: op dit moment zijn we in gesprek
met een potentiële investeerder. We zetten begin 2022 een
campagne op om met deze investeerder gebouw en/of grond van
een stadmaker in Nederland aan te kopen en voor minimaal 10 jaar
terug te verhuren.
Via crowdfunding in de omliggende buurt, ‘koop een stukje stad’.
Geïnspireerd op de ervaringen van Miss Miyagi in Vlaanderen en
van ‘t Brandtweer in Rhenen werken we in samenwerking met
Parkhuis Amersfoort een systeem van buurtaandelen uit, zodanig
dat we het systeem vanaf eind 2022 kunnen inzetten als
stadmakersfonds. Het Stadmakerscongres (13 mei 2022) in Den
Haag is een eerste moment om de ideeën te delen.

Jaarplan 2022:
Doel 4 - projectontwikkelaar
Een derde manier om met particulieren samen te werken is met
ontwikkelaars, beleggers en eigenaren van vastgoed. Waar we tot nu
toe ‘stadmaker zoekt ruimte’ als volgorde kenden, wordt het nu
‘ruimte zoekt stadmaker’. Ook dat sluit goed aan bij ons doel om meer
landelijk actief te worden.
●

●
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We onderzoeken in 2022 een samenwerking met projectontwikkelaar
Synchroon. We onderzoeken aan de hand van een casus hoe een
Synchroon Stadmakersfonds zou kunnen ontstaan en hoe we tot
samenwerking kunnen komen voor het beschikbaar stellen van een
deel van de plint van nieuwe ontwikkelingen voor stadmakers.
Synchroon ontwikkelt projecten door heel Nederland.
We werken de samenwerking zodanig uit dat dit toekomstige
partnerschappen met andere ontwikkelaars, beleggers en
vastgoedeigenaren niet uitsluit.

Jaarplan 2022:
Doel 5 - fondsmanagement
In de afgelopen drie jaar hebben we het fondsmanagement zo ‘lean en
mean’ mogelijk georganiseerd door daarvoor zelf een fondsmanager aan
te stellen. Bij een groeiend fonds hoort verdere professionalisering van het
fondsmanagement.
●

●
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We zijn al enige tijd in gesprek met SVn, een organisatie die landelijk
meerdere impact fondsen beheert en daar veel ervaring en schaalvoordeel
bij heeft. In 2022 zetten we de eerste stap door de boekhouding en de
financiële check op nieuwe projecten bij SVn neer te leggen.
Uiteindelijk streven is dat zij het gehele fondsmanagement uitvoeren,
zodanig dat de inhoudelijke beoordeling over nieuwe stadmakersprojecten
wel altijd bij de werkorganisatie en het bestuur van het Stadmakersfonds
zelf blijven liggen. We willen vermijden dat groei ook grotere afstand tot
nieuwe projecten betekent.

Jaarplan 2022:
Doel 6 - mediacampagne
Het uitbouwen van de bekendheid van het Stadmakersfonds is cruciaal
om nieuwe projecten en nieuwe financiers aan te trekken. Uiteindelijk
willen we hiervoor een jaarlijkse mediacampagne hebben draaien.
●

●
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In 2022 streven we ernaar om (na de restricties van de eerste
Coronaperiode) het Utrechtse netwerk te reactiveren door twee live
bijeenkomsten te organiseren bij projecten zelf.
Daarnaast bouwen we verder aan landelijke bekendheid, via deelname
aan de landelijke City Deal Impact Ondernemen, via onze eigen
kanalen (nieuwsbrief, website, Facebook, LinkedIn), via deelname aan
landelijke congressen, en via minimaal twee publicaties in landelijke
media.

Jaarplan 2022:
Doel 7 - kennisuitwisseling
Naarmate het Stadmakersfonds meer initiatieven heeft gefinancierd
kunnen de initiatieven onderling van waarde zijn met kennisuitwisseling.
We hebben nu vier projecten gefinancierd en binnenkort volgen er nog
twee nieuwe.
●

●
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In 2022 organiseren we een eerste kennisuitwisseling tussen de projecten
onderling. Hof van Cartesius is specialist voor circulair bouwen. Parkhuis
Amersfoort voor maatschappelijk vastgoed. RoodNoot voor werktoeleiding
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo heeft elk project een
eigen specialisatie waarmee ze de andere projecten van dienst kunnen zijn.
We gaan in 2022 bij deze bijeenkomst van start om in overleg met de
projecten zelf tot een vruchtbare manier van uitwisseling te komen. We
starten met de opening van RoodNoot en organiseren daar in de tweede
helft van 2022 een vervolgbijeenkomst op.

Jaarplan 2022:
Doel 8 - Europese kennisdeling
Het Stadmakersfonds maakt deel uit van een Europese familie van
vergelijkbare fondsen: onze inspirator Stiftung Trias in Duitsland, Miss
Miyagi in België, MOBA in de Balkan, Edith Maryon in Zwitserland.
●

●
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In 2021 hebben we een eerste online verkenning uitgevoerd met deze
fondsen. In 2022 werken we toe naar een live bijeenkomst tijdens de
Placemaking Week Europe, 27 - 30 september in Pontevedra.
We streven ernaar met elkaar kennis uit te wisselen, van elkaar te leren
en te onderzoeken hoe we samen kunnen optrekken voor Europese
financiering.

Jaarplan 2022:
Doel 9 - Maatschappelijk rendement
We hanteren momenteel een systeem van Maatschappelijke Prestaties,
en Maatschappelijke Prestatie Indicatoren (MPI’s). We hebben bewust
geen standaard, want we willen vermijden dat initiatieven zich naar onze
criteria toeschrijven. We willen initiatieven beoordelen op hun eigen,
intrinsieke merites. Per casus kijken we daarom wat de maatschappelijke
prestaties zijn en maken we dat meetbaar met indicatoren. Voor het
weergeven van maatschappelijke impact wordt daarnaast meer en meer
gebruik gemaakt van de sustainable development goals (SDG’s). In 2021
hebben we hiervoor een eerste stap gezet.
●
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In 2022 werken we de samenhang tussen MPI’s en SDG’s verder uit, en
onze eigen ambities voor de SDG’s eveneens. Hiervoor organiseren we
een tweede workshop met een specialist. De resultaten verwerken we in
het Jaarplan 2023.

Jaarplan 2022:
Doel 10 - Sponsorcampagne
Naarmate het Stadmakersfonds groter groeit kan de organisatie
financieel zelfstandig functioneren vanwege de kleine rente-opslag op
leningen voor fondsmanagement, en de afsluitkosten aan de start.
Voor de doelstellingen uit het Groeiplan is het Stadmakersfonds echter
nog niet toegerust. Om te kunnen groeien is extra eenmalige
financiering nodig, voor een bedrag van € 50.000 per jaar, dus een
totaal van € 150.000 voor drie jaar tijd.
●

●
33

In 2022 zetten we met hulp van de Raad van Advies een
sponsorcampagne op. We mikken daarbij op een eenmalige bijdrage
van grotere vastgoedspelers. Het Groeiplan is hiervoor de basis.
We streven er daarnaast naar om actief naar eenmalige subsidies of
landelijke financiering te werven, zodat we over de drempel heen
worden getrokken en kunnen groeien naar zelfstandigheid.

Jaarplan 2022: Organisatie
We verwezenlijken de doelstellingen met inzet van onze Raad van Advies,
ons Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur en onze Werkorganisatie:
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1. Nieuwe casussen

Fondsmanager met hulp van DB

2. Publieke financiering

DB met hulp van Fondsmanager

3. Private financiering

Fondsmanager met hulp van DB

4. Projectontwikkelaar

DB met hulp van Fondsmanager

5. Professionaliseren fondsmanagement

DB met hulp van AB en Fondsmanager

6. Mediacampagne

Communitymanager met hulp van DB en RvA

7. Kennisuitwisseling

Communitymanager met hulp van DB en RvA

8. Europese kennisdeling en netwerk

DB met hulp van Communitymanager

9. Maatschappelijk rendement

DB met hulp van Fondsmanager

10. Sponsorcampagne

DB en Raad van Advies

Jaarplan 2022:
Inkomstenscenario’s
Om deze zeven doelstellingen te behalen is voldoende financiering nodig. Het
budget voor 2022 is afhankelijk van de nieuwe projecten en werving van
sponsoring / eenmalige bijdrage. Momenteel zijn die inkomsten nog niet 100%
zeker en daarom hanteren we voor 2022 drie scenario’s:
1.

Worst Case (minimum): inkomsten € 66.180. In dit scenario gaan we ervan uit
dat er geen nieuwe projecten bij komen. De inkomsten bestaan uit de rest
subsidie provincie, inkomsten uit rente, opdrachten en bijdrage huisvesting.

2. Groeiplan (maximum): inkomsten € 197.680: idem als bij 1, maar dan met extra
sponsoring / eenmalige bijdrage groeiplan, extra opdrachten, extra
afsluitkosten en extra inkomsten uit rente.
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3. Best Guess (verwacht): inkomsten € 100.680: beperkte eenmalige bijdrage,
helft extra opdrachten, afsluitkosten en rente.

Jaarplan 2022:
Risicobeperking
Bij elk van de drie scenario’s horen andere werkzaamheden. We monitoren de
inkomsten en bepalen medio 2022 de aanpak, zodanig dat we nog financieel op
tijd kunnen bijsturen en er geen negatief resultaat kan ontstaan:
1.

Worst Case (minimum). Geen nieuwe financiering. Tot minimum terugschroeven
kosten Stipo en Stadkwadraat en fondsmanagement beperken tot bestaande
casussen.

2. Groeiplan (maximum). Sponsorcampagne. Werven nieuwe investeerders, publiek
en privaat. Sterke uitbouw netwerk potentiële casussen. Uitbreiding met 8
projecten. Sterke mediacampagne.
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3. Best Guess (verwacht): minimaal mogelijk maken van private financiering.
Uitbreiding met 3 projecten.

Jaarplan 2022:
Conclusies
1.

Groei. Om te kunnen groeien is eenmalige financiering onontbeerlijk. Naarmate
het fonds verder groeit is dit niet meer aan de orde, omdat dan ook de inkomsten
uit rente zodanig toenemen dat de organisatie en de groei daaruit zijn te
financieren. Met het huidige aantal van vier casussen is groei alleen mogelijk met
een eenmalige injectie.

2. Sponsorwerving. Onze prioriteit is om hieraan vorm te geven met een
sponsorcampagne onder ontwikkelaars en beleggers.
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3. Fall back mogelijk. Indien er geen extra projecten komen en er geen sponsoring
wordt verkregen, dan is het mogelijk het fondsmanagement en alle andere
tijdsinvesteringen sterk terug te brengen en het fondsmanagement duurzaam te
bekostigen uit de rente-inkomsten. Er is tijdig (medio 2022) een besluit nodig om
te bepalen of deze ingreep nodig is.

Dagelijks bestuur (DB): Theo Stauttener, Hans Karssenberg
Algemeen bestuur: DB + Joost Beunderman, Huub Arendse
Organisatie: Jan-Jaap Gerritsma (fondsmanager) en
Charlot Schans (communitymanager)

Versie 2 mei 2022
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