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IMPACT MOGELIJK 

MAKEN EEN MAATSCHAPPELIJKE 
FUNDS
FOR
GOOD
INVEST, IMPACT

Beleggers

FUNDS FOR GOOD is een nieuw soort bedrijf, gebaseerd op een model van slim 
kapitalisme:  FUNDS FOR GOOD IMPACT zet zich in voor de ondersteuning van sociale 
ondernemers en kwetsbare mensen en wordt gefinancierd door FUNDS FOR GOOD 
INVEST, die duurzame beleggingsfondsen creëert en de helft van haar winst die zij met 
deze activiteiten behaalt uitkeert aan FUNDS FOR GOOD IMPACT. Dat is de keuze van 
de oprichters van FUNDS FOR GOOD, die geloven dat winst een middel is om een project 
te verwezenlijken dat veel verder gaat dan het verrijken van de aandeelhouders van het 
bedrijf. Het hele team van FUNDS FOR GOOD geeft zin aan haar activiteiten en aan de 
beleggingen van haar cliënten... en dit door sociale en lokale impact te creëren! 
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FUNDS FOR GOOD steunt al meer dan tien 
jaar talrijke ondernemingsprojecten. Maar 
het is niet deze verjaardag die wij willen 
vieren, maar het plezier en de trots dat 
wij in totaal 912 ondernemersinitiatieven 
hebben gesteund waardoor meer dan 1.000 
mensen (weer) aan het werk konden (op 
31/12/2021). 

In tien jaar tijd hebben meer dan  1.400.000 
euro kunnen investeren in leningen op 
eer waarmee we ondernemers die geen 
toegang hadden tot klassieke financiering 
mee konden helpen hun zaak op te starten. 
We zijn ook zeer trots op de steun die wij van 
veel partijen krijgen: partnerbedrijven zoals 
microStart, Crédal, Finance.Brussels en 
Lita.co, maar vooral van de vele vrijwilligers 
die deze ondernemers begeleiden op hun 
vaak moeilijke, maar ook spannende en 
lonende reis.  

FUNDS FOR GOOD INVEST steeds 
meer beleggers aan en vergroot zo de 
omvang van haar fondsen. Aangezien haar 
inkomsten afkomstig zijn van een deel van 
de beheersvergoedingen van deze fondsen, 
ziet zij haar inkomsten stijgen en vervolgens 

ook haar donaties aan FUNDS FOR GOOD 
IMPACT. 

We zijn ook een nieuw partnerschap 
aangegaan met Scale-Up and Change 
om een beleggingsfonds op te richten, 
het Good Food Fund, om startups te 
ondersteunen die gezonde en duurzame 
voeding promoten vanuit een ecologisch 
en maatschappelijk perspectief. 

Ten slotte hebben wij in deze lastige periode, 
samen met onze partners ook een deel van 
onze middelen ingezet om ondernemers die 
het moeilijk hebben te ondersteunen. De 
toekomst zit vol beloften en uitdagingen. 

Net als de Kolibrie, het symbool van ons 
project, geïnspireerd op de Amerindiaanse 
legende verteld door Pierre Rabhi, hopen wij 
ons steentje bij te dragen aan het verhaal. 
Dit alles zou echter niet mogelijk zijn 
zonder de steun van al onze financiële en 
filantropische partners en onze vrijwillige 
coaches.

DANK U!

V O O R W O O R D

ERIC DEPRINS
VOORZITTER VAN DE ASBL & 
LID VAN HET VALIDATIECOMITÉ

34 HORECA
PROJECTEN 

IN 2020-2021
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E E N  T O E G E W I J D  T E A M  

FUNDS FOR GOOD bestaat uit een buitengewoon team, waarvan elk lid zich 
professioneel en persoonlijk inzet voor het project. Zij delen allen de waarden 
van het bedrijf: engagement, de wil om zich te verenigen, een gedurfde aanpak, 
dit alles rond een ambitieus project en door vertrouwen te hebben in elkaar. 

Samen brengen wij de financiële sector weer in contact met de reële economie 
en mobiliseren wij de actoren in de financiële sector (spaarders, beleggers, 
tussenpersonen en vermogensbeheerders) om, samen met ons, actoren van 
verandering te worden

FREDERIK
BUSINESS DEVELOPMENT

MAXIME
BUSINESS DEVELOPMENT

ANNE-CATHERINE
COO

OLIVIA
IMPACT COORDINATION

EMILIE
MARKETING

MATHILDE
MARKETING

FRANÇOIS
HEAD OF PRODUCTS

PATRICK
CO-CEO

CLAIRE
LID VAN DE 
VALIDATIECOMITÉ

ANAÏS
HEAD OF IMPACT

NICOLAS
CO-CEO
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S T E U N  T I J D E N S  D E  C O V I D C R I S I S

Onze partners hebben diverse initiatieven genomen en 
wij hebben met hen samengewerkt om ondernemers in 
moeilijkheden zo goed mogelijk te begeleiden. In het bijzonder 
door bij te dragen tot het herstelplan met microStart of door 
een geldbedrag te doneren aan een twaalftal ondernemers in 
heel België dankzij de schenking van de Stichting D’Ieteren. 
In mei 2020 hebben we ook de actie «Double for Good» 
op poten gezet: een initiatief om horecaondernemers en 
degenen die het meest hulpbehoevend zijn te ondersteunen.

W I N S T  S C H E N K E N

Sinds haar oprichting heeft FUNDS FOR GOOD zizich 
ertoe verbonden elk jaar het hoogste veelvoud van 10% 
van de omzet en 50% van de nettowinst uit te keren als 
het boekjaar winst oplevert. Dit was het geval in 2020, 
waardoor het bedrijf in totaal 18% van haar omzet kon 
schenken aan de vzw FUNDS FOR GOOD IMPACT en zo 
nog meer impact kon hebben!

V E R S T E R K I N G  VA N  H E T 
I M PA C T T E A M

Sinds 2020 heeft FUNDS FOR GOOD IMPACT een 
een team kunnen oprichten dat zich voor 100% op 
impact richt. Enerzijds met Anaïs, die in september 
2020 lid werd van het team en verantwoordelijk is 
voor de coördinatie van de activiteiten van de vzw. 
Anderzijds kon Olivia, in september 2021 het team 
komen versterken om het coachingproject voor 
gefinancierde ondernemers verder te ontwikkelen 
en de begeleiding van onze vrijwillige coaches te 
professionaliseren.
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DOUBLE FOR GOOD 2020

DOUBLE FOR GOOD 2021

MET 4 
VERENIGINGEN

6 ONDERNEMERS 
GEMOBILISEERD

1165
MAALTIJDEN 
UITGEDEELD

MET 2 
VERENIGINGEN

4 ONDERNEMERS 
GEMOBILISEERD

990
MAALTIJDEN 
UITGEDEELD
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EETHUIS KAROOT is een plek in Gent waar 
iedereen terecht kan voor een lekkere 
maaltijd en een drankje, om uit te blazen 
in de tuin of om de krant te lezen onder 
het genot van een kopje koffie. Dit project 
heeft ons veel geleerd, en wij zijn ons veel 
meer bewust geworden van de positie die 
een bedrijf in de samenleving inneemt en 
kan innemen. Daarom hebben wij bewuste 
keuzes gemaakt ten aanzien van sociale, 
ecologische en economische aspecten. 
Ons netwerk is gegroeid dankzij de vele 
interessante mensen die we op onze 
ondernemersreis hebben ontmoet.

Samen met EETHUIS KAROOT, willen 
we mensen bij elkaar brengen en ervoor 
zorgen dat iedereen die over de vloer komt 
bij ons een warme maaltijd kan eten. We 
willen ondernemers aanmoedigen om zich 
meer in te zetten voor sociale projecten, 
door hen te tonen dat het mogelijk is. We 
willen volgend jaar onze tuin openen en 
projecten en evenementen in de buurt 
organiseren. We hopen onze samenwerking 
met maatschappelijke organisaties 
en concurrenten uit te breiden en te 
bestendigen. 

WIEPKE, RITA & BEBER - EETHUIS KAROOT
GENT

Sinds de eerste leningen op eer in 2013 werden uitgedeeld, 
hebben we onze steun toegespitst op ondernemers in 
precaire situaties. Afgelopen jaren werden wij uitgedaagd 
door bepaalde projecten waarbij ondernemers een positieve 
sociale of milieu-impact wilden integreren in hun activiteiten. 
Zo hebben wij in 2020 besloten om ook deze initiatieven te 
helpen door ons aanbod aan te passen om ondernemers 
doeltreffend te ondersteunen.  

In 2021 hebben wij de ondersteuning van onze vrijwillige 
coaches geprofessionaliseerd door verschillende 
evenementen te organiseren. Deze momenten zijn bedoeld 
om een «community for good» te creëren en al onze coaches 
de kans te geven elkaar te ontmoeten en ervaringen uit 
te wisselen. Dankzij de steun van een familiale stichting 
konden we ook een nieuwe functie in het FUNDS FOR 
GOOD IMPACT-team creëren en investeren in een platform 
(Wikiflow), waardoor we onze coaches beter kunnen opvolgen 
en omkaderen. 

P R O F E S S I O N A L I S E R I N G  VA N  C O A C H I N G

E E N  T W E E D E  D O E L P U B L I E K
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F U N D S  F O R  G O O D  I M P A C T

22 LICHAAMS- 
VERZORGINGS- 

PROJECTEN 
IN 2020-2021
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FUNDS FOR GOOD IMPACT ondersteunt ondernemingsprojecten die bruisen van 
energie en ideeën maar niet over de nodige financiële middelen beschikken. De 
organisatie helpt vooral ondernemers die werkloos zijn of projecten met een sociale 
of milieu meerwaarde. FUNDS FOR GOOD IMPACT ondersteunt ondernemers op twee 
niveaus: financiering en begeleiding.

D E  F I N A N C I E R I N G

FUNDS FOR GOOD IMPACT verstrekt 
lleningen op eer. Dat zijn leningen met 0% 
rente, met achtergesteld karakter en een 
aflossingsvrije periode om de ondernemer 
de tijd te geven zijn bedrijf te ontwikkelen. 
Deze leningen bieden ondernemers 
toegang tot aanvullende financiering.

FUNDS FOR GOOD IMPACT steunt 
twee doelgroepen van ondernemers: 
ondernemers met een kwetsbare 
financiële situatie en sociale 
ondernemers.

De eerste doelgroep bestaat uit 
ondernemers in een precaire 
arbeidssituatie, zoals werkzoekenden, 
werklozen met een uitkering, OCMW-
steuntrekkers, mensen met een interim-
contract of een contract voor bepaalde 
duur. Het bedrag dat de vzw aan deze 
ondernemers kan uitlenen, kan oplopen 

tot 5.000 euro met een aflossingsvrije 
periode van minimaal 24 maanden.

De tweede doelgroep bestaat uit sociale 
ondernemers, die een project hebben dat 
vooral een maatschappelijk of ecologisch 
probleem wil oplossen. De leningen voor 
deze ondernemers kunnen oplopen 
tot 15.000 euro met een maximale 
aflossingsvrije periode van 12 maanden.

Onze partners leggen ons dossiers 
voor die wij met onze validatiecomité 
analyseren om te beslissen of de lening 
op eer al dan niet wordt toegekend.

70+ PROJECTEN 
GEANALYSEERD
DOOR HET COMITÉ 
IN 2020-2021

5 VRIJWILLIGERS
VORMEN HET COMITÉ

FUNDS FOR GOOD IMPACT kan rekenen 
op vrijwilligers om haar Validatiecomité 
te vormen. Het comité analyseert de 
dossiers van de kandidaat-ondernemers. 
Tijdens wekelijkse vergaderingen wordt 
gezamenlijk besloten over de toekenning 
van de lening op eer op basis van ontvangen 
documenten, ambities van de ondernemer 
en zijn toekomstig welzijn. Het comité is 
altijd samengesteld uit mensen met een 
uiteenlopende achtergrond, zodat het 
dossier vanuit verschillende invalshoeken 
wordt bekekenn.

Toen ik in België aankwam, wilde ik me snel 
integreren in het land en een baan vinden. Dat 
was moeilijk omdat ik de taal niet sprak en geen 
netwerk had. Eerst probeerde ik Arabische les te 
geven en te beginnen als grafisch ontwerper, maar 
helaas lukte dat niet omdat deze twee activiteiten 
mijn maandelijkse uitgaven niet dekten. 

Op een dag nodigde ik een vriend uit om bij mij 
thuis te eten en ik wilde hem iets opdienen uit 
mijn Syrische cultuur. Aangezien ik geen ervaring 
had met koken, vroeg ik mijn grootmoeder, die 
nog steeds in Syrië woont, om hulp en zij stelde 
voor om falafel te maken! Daar zat ik dan in 
een videoconferentie met mijn oma te koken. 
Het resultaat was zo lekker, dat mijn vriend me 
aanmoedigde om falafel te bereiden en te verkopen 
als beroep. 

Zo is Fluffy Falafel geboren! Ik heb veel geleerd 
tijdens mijn project: koken, digitale marketing, 
logistiek, time management en netwerken. Mijn 
team en ik geloven dat er altijd een betere manier is 
om snel en gezond te eten. Dat is onze missie. Onze 
droom zou zijn om een verkooppunt te hebben dat 
alle steden in België dekt!

WASIM - FLUFFY FALAFEL - KORTRIJK14 PROJECTEN 
IN WEST-

VLAANDEREN 
IN 2020-2021
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D E  B E G E L E I D I N G

Hoewel financiering essentieel is, is het 
slechts de eerste honderd meter van 
de marathon van een ondernemer. Om 
de slaagkansen van de ondernemers 
te verhogen, biedt  FUNDS FOR GOOD 
IMPACT ook kwalitatieve en gratis 
coaching aan. Ze stelt haar netwerk 
van vrijwillige coaches en deskundigen 
open voor ondernemers:

Een coach begeleidt de ondernemer 
gedurende een jaar bij zijn dagelijkse 
uitdagingen en zorgt ervoor dat hij een 
helikoptervisie krijgt op zijn project.

Een expert voert voor de ondernemer 
specifieke missies uit, zoals juridisch 
advies, een marketingopdracht, de 
uitrol van een verkoopstrategie, enz.

25 COACHINGS 
GELANCEERD IN 2021

21 NIEUWE COACHES 
IN DE GEMEENSCHAP 
IN 2021

E R VA R I N G E N  U I T W I S S E L E N

In onze FOR GOOD community 
brengen wij mensen samen die 
hun ervaringen willen delen met 
ondernemers die van hun project een 
professioneel en persoonlijk succes 
willen maken. Het resultaat is een 
rijke uitwisseling van ideeën en mooie 
ontmoetingen.  

Ontdek deze ontmoeting tussen 
Nathalie, juriste van opleiding en 
bedrijfsleidster, en Fanny & Cynthia, 
oprichtsters van «Bisc’oui», een atelier 
voor gezonde, lekkere zoete en hartige 
hapjes! Ze vertellen ons hoe ze hun 
relatie beleven rond een aantal vragen:

V E R T E L  O N S  O V E R  J U L L I E 
O N T M O E T I N G . . .

WAT  H E B  J E  A A N  D E Z E 
S A M E N W E R K I N G ?

Z O U  J E  D E  E R VA R I N G 
A A N R A D E N ?

Nathalie: In 2021 besloot ik mij aan te sluiten 
bij de Funds For Good coaching community. 
Ik vond het project buitengewoon en ik 
stopte met de operationele kant van het 
bedrijf waar ik werkte, dus het was het juiste 
moment. 

Ik kreeg verschillende projecten 
aangeboden, waaronder Bisc’oui, waardoor 
ik er meteen wilde invliegen! Ook wist ik 
dat ik wat contacten in de buurt had als ik 
hen moest helpen. Toen we elkaar hier in 
het atelier voor het eerst ontmoetten begin 
oktober, was er meteen een klik!

Nathalie: Het eerste is dat ik graag deel!  
In mijn nogal eenzelvige werk brengt 
coaching me op menselijk vlak veel 
bij. Bovendien is het geweldig om een 
kwaliteitsvol management op te zetten, 
om mijn opleiding te kunnen gebruiken 
om iemand te begeleiden. 

Nathalie: Absoluut!  Ik denk dat de 
relatie tussen een ondernemer en een 
coach buitengewoon is. Ik heb zelf al een 
coach gehad omdat het nodig was om te 
persoonlijk en professioneel te groeien. 
Dit is essentieel.

Je kunt altijd wat koudwatervrees 
hebben, want ik denk niet dat iemand 
kan zeggen «Ik weet alles». Maar als er 
vragen of obstakels zijn, bespreken we 
die, delen we ze en zo kunnen we vooruit.

Wat ik er uit haal, behalve 
het plezier, is echt een 
leerervaring. Het is niet 
omdat je ouder en meer 
ervaren bent dat je niet meer 
bijleert, integendeel!

Bisc’Oui: Toen we tijdens de workshop 
werden voorgesteld aan Nathalie, was de 
feeling er meteen. Wij zeiden tegen onszelf: 
”dat is een vrouw met veel ervaring en zij 
zal ons een flinke schop onder de kont 
kunnen geven als wij dat nodig hebben.” Ik 
weet nog toen Nathalie uit de kamer kwam 
dat we dachten «dit gaat geweldig worden!” 
Het zat vanaf het begin goed! Of het nu op 
strategisch of op menselijk niveau is, ze 
brengt ons echt veel bij. Echt liefde op het 
eerste gezicht!

Bisc’Oui: Het is aan beide kanten echt 
ervaring uitwisselen. Nathalie met 
haar bagage en talrijke ervaringen in 
verschillende bedrijven en verenigingen, 
wij met onze beperkte ervaring en grote 
welwillendheid. Het is een fantastisch en 
leerrijke opportuniteit

Bisc’Oui: Als ondernemer denk je 
alleen aan de zaak, de productie en 
klantenwerving. Daar afstand van nemen 
is niet evident. Dankzij Nathalie gaan de 
zaken bijna vanzelf, ze helpt ons deze 
onbekende wereld te ontraadselen en 
stelt ons gerust. Omdat we niet alleen 
producten verkopen, we delen onze baby, 
onze hele levensreis, ons verhaal. Het 
helpt om deadlines vast te stellen en 
bepaalde praktijken aan te passen.
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A N D E R E  L A N D E N

F R A N K R I J K  3 5  P R O J E C T E N 
G E S T E U N D  WA A R VA N :

HAUT-DE-FRANCE 46%

NORMANDIE
6%

LOIRE
6%

IDF
6%

GRAND EST 14%

OCCITANIE
6%

NOUVELLE-
AQUITAINE

9%

AUVERGNE-RHÔNE
-ALPES 6%

PROVENCE 3%

WEST-VLAANDEREN 2%

HENEGOUWEN 13%

BRUSSEL, VLAAMS-BRABANT,
WAALS-BRABANT 39%

OOST-VLAANDEREN 17%
ANTWERPEN 13%

LUXEMBURG 1%

NAMEN 2%

LUIK 13%

LIMBURG 1%

B E L G I Ë 
8 6 4  P R O J E C T E N
G E S T E U N D  WA A R VA N :

SPANJE
3 PROJECTEN

LUXEMBURG
10 PROJECTEN
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D E  N I E U W E  I N I T I A T I E V E N

160 VROUWEN 
GEFINANCIEERD

IN 2020-2021
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I m p a k t E U

Onze betrokkenheid bij veel van onze 
partners heeft ons bewust gemaakt van 
hun financieringsbehoeften om hun groei 
mogelijk te maken en nog meer impact te 
creëren. 

Naast ons engagement om onze eigen 
winst te doneren, hebben wij besloten  
een beleggingsfonds te lanceren om 
microfinancieringsinstellingen en sociale 
ondernemers in Europa te financieren.

Dit is ons eerste fonds dat zal beleggen 
in niet-beursgenoteerde activa. Hierdoor 
zullen wij nog meer impact kunnen creëren.

De lancering van dit nieuwe fonds  
«ImpaktEU» is het resultaat van 
verschillende studies die een stand van 
zaken opmaken van microfinance en sociaal 
ondernemerschap in Europa (uitgevoerd 
door de Europese Commissie en European 
Microfinance Network). 

In België bleek uit de studie dat er een 
potentieel is voor 50.000 micro-leningen 
per jaar, terwijl het werkelijke volume 
momenteel amper 1.000 leningen bedraagt. 

 

G O O D  F O O D  F U N D

In 2021 zag een nieuw initiatief het licht, 
gesteund FUNDS FOR GOOD IMPACT twee 
geëngageerde Belgische partners met wie 
wij al enkele jaren mochten samenwerking: 
Change en Scale Up.

Door hun status konden Change en Scale 
Up geen projecten financieren die nog niet 
voldoende groot of rendabel waren. We zijn 
samengekomen om een seeding capital 
fonds op te richten om deze bedrijven, 
die zeer jong zijn maar reële ambities 
koesteren om een impact te hebben op 
het gebied van duurzame voeding, te 
financieren. Zo is het « Good Food Fund » 
tot stand gekomen dat financiële en 
persoonlijke steun wil verlenen aan deze 
projecten, zodat ze in tweede instantie 
nog meer middelen kunnen ophalen. 
Er kunnen middelen worden opgehaald 
in aandelenkapitaal of achtergestelde 
schulden voor bedragen tot 50.000 euro. 

Change, FUNDS FOR GOOD et Scale Up 
combineren complementaire ervaring en 
vaardigheden en het initiatief maakt deel 
uit van onze ontwikkeling met de doelgroep 
van impactondernemers.

www.goodfoodfund.be

Hoewel er al veel fondsen bestaan om in 
microfinanciering in ontwikkelingslanden 
te beleggen, ontbrak het duidelijk aan een 
oplossing om dit economische segment op 
Europees niveau te ondersteunen. 

Net als onze andere beleggingsfondsen is 
ImpaktEU het resultaat van een succesvolle 
samenwerking met Inpulse Investment 
Manager, een beheervennootschap die onder 
toezicht staat van de Belgische Autoriteit 
voor Financiële Diensten & Markten en 
die gespecialiseerd is in investeringen in 
de microfinancieringssector, met name in 
Europa en het Middellandse-Zeegebied.

ImpaktEU koestert de ambitie om medio 
2022 van start te gaan met een vermogen 
van 25 miljoen euro en binnen drie jaar een 
maximale capaciteit van 250 miljoen euro te 
bereiken. Een van de eerste investeerders 
is de FPIM (de Belgische staat), die een 
bijdrage van 10 miljoen euro heeft gekoppeld 
aan impactmaatregelen van 10 miljoen euro 
in België. Andere investeerders zijn onder 
meer Finance Brussels (BRUSOC met wie 
we samenwerken met Funds For Good 
Impact), de Degroof Petercam Foundation, 
verschillende family offices, ondernemers 
en Belgische en Franse families.

ONTDEK 
DE VIDEO

MEER OVER
IMPAKTEU

24 25



T O T  H E T  E I N D E  V A N  2 0 2 1

16 SOCIALE 
PROJECTEN

IN 2020-2021
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912
PROJECTEN 
GEFINANCIERD

VERDELING

VROUWEN 40% MANNEN 60%

1039
JOBS
GECREËERD

VERDELING PER BEDRIJFSSECTOR

22%

28%

13%

2%

19%
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8%
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4%
TARGET 2

7%
DE 2 89%

TARGET 1

VERDELING PER 
TARGET*

VERDELING PER 
PARTNER

VAN LANCERING TOT EIND 2021

*DEFINITIE VAN TARGETS:
TARGET 1 :  FINANCIEEL 

KWETSBAAR

TARGET 2 :  SOCIALE PROJECT

DE 2 :  FINANCIEEL KWETSBAAR 
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MOINS DE 2000

DE 2000 À 2999

DE 3000 À 4999

DE 5000 À 9999

DE 10000 À 24999

DE 25000 À 49999

PLUS DE 50000

VERDELING NAAR COACHINGBEHOEFTES

24% 22% 16% 14% 10% 8% 4%

 MANAGEMENT    VERKOOP    ONTWIKKELING     MARKETING     BOEKHOUDING   SOCIALE MEDIA     JURIDISCH ADVIES

DONATIES VAN FFG INVEST NAAR FFG IMPACT

LENING OP EER
IS 33% VAN DE 
FINANCIERING

80% VAN DE 
PROJECTEN ZIJN 
NOG STEEDS ACTIEF

85 COACHS
IN DE GEMEENSCHAP

GEMIDDELDE
FINANCIERING
11 382€ 

MEER DAN 50000

VAN 25000 TOT 49999

VAN 10000 TOT 24999

VAN 5000 TOT 9999

VAN 3000 TOT 4999

VAN 2000 TOT 2999

MINDER DAN 2000

.0,00 €

50.000,00 €

100.000,00 €

150.000,00 €

200.000,00 €

250.000,00 €

300.000,00 €

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

11.000€ 17.646€ 25.265€ 45.285€ 52.358€

83.463€ 71.397€
119.093€

261.557€

281.212€*

* sur base de 10% du chiffre d’affaire, ce montant pourrait être complété si 50% du profit dépasse celui de 10% du chiffre d’affaire



W E  D A N K E N . . .

W I L  J E  D E E L N E M E N  A A N  O N S  P R O J E C T ? H O E  K A N  I K  E E N  S C H E N K I N G  D O E N ?

Wij vinden dat coaching gratis beschikbaar moet zijn voor iedere 
startende ondernemer, het mag geen luxeproduct zijn! Wij zijn ervan 
overtuigd dat financiering een noodzakelijke voorwaarde is om een 
project te doen slagen, maar het is niet voldoende. Daarom verbindt 
FUNDS FOR GOOD IMPACT elke ondernemer met een coach (of 
deskundige) uit zijn netwerk. Deze vrijwilligers helpen ondernemers 
in alle fasen van hun professioneel avontuur. 

Dus of je nu jong of oud bent, Nederlands- of Franstalig, een 
ervaren coach of een beginneling... maak je geen zorgen! Elke 
professional met organisatorische vaardigheden, een groot hart 
en een ondernemende ingesteldheid is bij ons aan het goede adres. 
Wij zullen u begeleiden op uw parcours als coach. Jouw talent en 
enthousiasme kunnen we zeker goed gebruiken!

Wenst u zich aan te sluiten bij ons netwerk van coaches? 
Geweldig! Contacteer ons per e-mail op coach@fundsforgood.eu 
of telefonisch op +32 (0)2 834 02 54

Het is natuurlijk niet altijd mogelijk om tijd vrij te maken. Maar 
mensen die toch hun steentje willen bijdragen aan ons sociaal 
project, kunnen ook een schenking doen aan FUNDS FOR GOOD 
IMPACT. Dat kan als volgt:

 » ofwel rechtstreeks aan onze vzw FUNDS FOR GOOD IMPACT
 »  ofwel via de Koning Boudewijnstichting die u voor elke schenking 

vanaf 40 euro een fiscaal attest bezorgt.

VOOR EEN RECHTSTREEKSE
SCHENKING AAN ONZE VZW:

 » BE66 0018 5694 3243
 » Vrije mededeling : geef 

uw naam & voornaam en uw 
e-mailadres op zodat wij u 
kunnen bedanken

VOOR EEN SCHENKING
VIA DE KONING 
BOUDEWIJNSTICHTING:

 » BE10 0000 0000 0404
 »  Gestructureerde mededeling: 

+++ 623/3642/60068 +++

Onze partners die actief zijn op het gebied van microfinanciering en 
die impactprojecten ondersteunen. Dank u voor uw vertrouwen en 
voor de verrijkende uitwisselingen die ons in dezelfde richting doen 
voortgaan!

Onze vrijwilligers die zich inzetten voor de begeleiding van de 
gefinancierde ondernemers en aan degenen die ons helpen bij de 
analyse van de dossiers van de kandidaat-ondernemers. Dankzij 
u kunnen wij een volledige feedback van de projecten aan onze 
partners, een professionele begeleiding van de ondernemers en 
fantastische ontmoetingen aanbieden! Uw steun en enthousiasme 
voor de activiteiten van FUNDS FOR GOOD IMPACT geven ons 
vleugels!

De stichtingen die ons steunen, vertrouwen en in staat stellen 
de nodige instrumenten te ontwikkelen om de groei van onze 
organisatie te versnellen.

De particuliere en institutionele beleggers die zich inzetten om onze 
impact te vergroten door deel te nemen aan de activiteiten van 
zowel FUNDS FOR GOOD INVEST als FUNDS FOR GOOD IMPACT. 

Wij kijken ernaar uit onze FOR GOOD COMMUNITY verder te 
ontwikkelen en te animeren, de financiële wereld en de reële 
economie te linken en steeds meer moedige en geëngageerde 
ondernemers te ondersteunen!

Louizalaan 251, 9e verdieping 
1050 Elsene
impact@fundsforgood.eu
+32 (0)2 834 02 54
BTW BE 0719.342.397




