Studienamiddag
‘Crowdfunding’
Organisatie: Kenniscentrum Vlaamse Steden en de stad Gent
De Stroom, Franklin Rooseveltplein 1, 9000 Gent.
6 november 2018

Op 6 november organiseert het Kenniscentrum Vlaamse Steden in samenwerking met de stad Gent een
studienamiddag met als thema ‘Crowdfunding. We verwelkomen je vanaf 12 uur met broodjes in De
Stroom, Franklin Rooseveltplein 1 te 9000 Gent. De eigenlijke studienamiddag gaat van start om 13
uur in het Auditorium.
Na een korte introductie rond crowdsourcing, stelt de stad Gent haar crowdfunding-platform voor en
alle daaraan gerelateerde kwesties vanuit het perspectief van de overheid. Aansluitend stellen
Growfunding, SoCrowd en voor je Buurt hun platform en werking voor.
Deelname is gratis maar inschrijven verplicht. Inschrijven kan tot en met 26 oktober.
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Programma
1. Inleiding ‘Crowdsourcing’
2. Presentatie door de stad Gent over hun crowdfunding- platform waarbij onder meer
dieper ingegaan wordt op volgende elementen.
- Waarom is de Stad Gent begonnen met een eigen platform?
- Welke keuzes hebben ze gemaakt en wat zijn de voor- en nadelen van die keuzes?
- Staalkaart van projecten op crowdfunding.gent
3. Aanvullend stellen drie andere perspectieven/ initiatiefnemers / platformen/ werkwijzen
zich in een presentatie voor en is er gelegenheid tot vraagstelling.
 Growfunding werkt participation-based. In ruil voor een bijdrage ontvang je een
originele beloning die je op een of andere manier betrekt bij het project.
Projecthouders kunnen het platform inzetten om uiteenlopende doelstellingen te
realiseren. Growfunding is dus meer dan louter een financieringsinstrument.
Hanne Lahousse doet hun werking uit de doeken.
 SoCrowd staat voor sociale crowdfunding en is een innovatief en creatief
financieringsinstrument voor organisaties met een maatschappelijke meerwaarde.
SoCrowd geeft financiële zuurstof aan duurzame initiatieven in de sociale, culturele
en zorgsector door het aantrekken van privékapitaal te begeleiden. Het platform
versterkt via het co-financieringsmodel de band tussen een organisatie en haar actieve
achterban. SoCrowd gelooft in een cofinancieringsmodel en in de organisaties die op
www.socrowd.be staan.
Ludo Dhelft legt uit hoe SoCrowd werkt.
 Voor je Buurt is hét crowdfunding en -sourcingplatform voor de buurt, dorp en stad
in Nederland. Hun missie is om mensen met creatieve, leuke, inspirerende en soms
broodnodige ideeën voor buurten, dorpen en steden te helpen bij het opzetten en
realiseren van hun initiatief via crowdfunding en/of crowdsourcing. Via Voor je Buurt
kun je als initiatiefnemer donaties (crowdfunding) en kennis, hulp en materiaal
(crowdsourcing) werven.
Aster van Tilburg van Voor je Buurt zal hun werking voorstellen en meteen ook de
lancering van voorjebuurt.be aankondigen.

Doelgroep
De doelgroep zijn lokale besturen die al aan de slag zijn met crowdfunding of ambities hebben om
ermee aan de slag te gaan.
Inschrijven
Deelname is gratis maar inschrijven verplicht. Inschrijven kan tot en met 26 oktober.
Wie wenst deel te nemen stuurt een e-mail naar linda.boudry@kcvs.be met volgende gegevens:
Naam
Stad / gemeente
Functie
E-mailadres
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