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AGENDA 

 
 

 
 
Welkom bij de nieuwsbrief Sociaal Ondernemerschap van TapToo, 
waarin ik regelmatig events en nieuws deel. Allereerst de beste 
wensen voor 2019! Ik hoop dat er weer vele mooie initiatieven mogen 
ontstaan en dat de bestaande zichzelf weten te versterken.  
 

Om het nieuwe jaar te beginnen, hierbij o.a. 10 tips om van een sociaal 
idee naar realisatie te komen.  Groeten! Annelies Lesuis 
 

NIEUWS 
 
14-18 januari: Week van de 
circulaire economie #WeekvandeCE 
Een veelheid aan evenementen is te 
vinden via deze link >>  
 
15 januari, Debat: 
Burgerparticipatie  
Vanaf 2021 is burgerparticipatie 
opgenomen in de wet. Wat heeft dit 
voor gevolgen? Zie debat Pakhuis de 
Zwijger, 15 januari om 20.00 uur >> 
 
17 januari: Praktijksessie 
Verdienmodellen Circulaire 
Economie 
Hier kan je je aanmelden >>  
 
31 januari deadline: Financiering 
voor sociaal ondernemers via het 
Brabant Outcomes Fund 
De financiering gaat gepaard met 
een begeleidingstraject. Vijf 
deelnemers maken kans, 
inschrijving tot 31 januari >> 
 
 
CONTACT 
 

Heb je een bedrijfs- of 
beleidsidee en wil je een keer 
sparren? Neem vrijblijvend 
contact op! Voor ondernemers, 
organisaties en change-makers. 
 
020-7529182 / 06-26997824 
contact@taptoo.nl 

  
Rechtbank wordt socialer en onderzoekt community court   >> 
Rechtbank Oost-Brabant werkt aan een plan voor oprichting van een 
wijkrechtbank, ook community court genoemd. Via speciale wijkadviesraden, 
waarin buurtbewoners en lokale organisaties kunnen deelnemen om 
versterken van de veiligheid en leefbaarheid te bespreken, wordt de wijk 
(community) betrokken bij de rechtspraak.  
 
Fiscaal voordeel voor social enterprises   >> 
Ondernemers die investeren in het tegengaan van grondstofverspilling, 
bijvoorbeeld door gebruik duurzame energie of verwerken van 
voedseloverschotten, kunnen in aanmerking komen voor belastingvoordeel.  
 
ONDERNEMERSCHAP 
 

Hoe kom je van een sociaal idee naar realisatie? 10 tips 
Ben jij bezig met het uitwerken van een sociaal initiatief en zoek je hierbij 
ondersteuning en inspiratie? Lees dan alvast deze 10 tips >> 
 
Crowdfunding 2018: de cijfers en duurzame ontwikkeling 
“Het gebruik van crowdfunding voor duurzame energieprojecten is in 2018 
toegenomen tot 55 miljoen euro (+244%). Dit is de belangrijkste bevinding uit 
de laatste cijfers van Crowdfundmarkt. De markt van financieringen via 
crowdfunding groeide in totaal tot 243 miljoen euro (+35%).” Zie  >>  
 
Geefgeld voor Ruigoord?  
Vrijplaats en kunstenaarsdorp Ruigoord onderzoekt samen met 
deeleconomie-ondernemer Henry Mentink de mogelijkheden het 
Ruigoordterrein te kopen met ‘geefgeld’. Geefgeld is geld dat weggegeven 
wordt door anderen zodat zonder verdere bemoeienis ‘grond teruggekocht 
kan worden’ en sociale initiatieven ondersteund, doneren dus eigenlijk. Mij 
lijkt crowdfunding hierbij interessant. >> 
 
Tip: Bekroonde documentaire Green Tales over sociaal duurzame 
initiatieven in Nederland >> 
 
Automatisch de nieuwsbrief ontvangen? Dat kan ook! 
 Meld je hier aan voor de nieuwsbrief 
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