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NIEUWSBRIEF

SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP
Het laatste nieuws over sociaal ondernemen.

Welkom bij de nieuwsbrief Sociaal Ondernemerschap van TapToo,
waarin ik je elke twee weken op de hoogte zal houden van het
laatste nieuws, events en inspiratie op het gebied van sociaal
ondernemen. Onderwerpen zoals crowdfunding, de circulaire
deeleconomie en community financiering horen daar ook bij. Heb
je zelf iets te delen, laat het weten!
Groeten van Annelies Lesuis

AGENDA

NIEUWS

5 – 14 oktober.
Dutch Sustainable Fashion Week,
met hoofdshows in Amsterdam en
Utrecht, gecombineerd met
regionale programma’s >>
10 oktober.
Festival Duurzame 100 van Trouw
Uitreiking duurzaamheidsprijs,
talks en workshops >>
10 oktober.
Dag van de Duurzaamheid >>
Verschillende acties door het hele
land op gebied van duurzaamheid.

2 oktober. Lancering Social Finance NL en hun Social Impact Bonds
Vandaag werd Social Finance NL gelanceerd tijdens het Impact Startup
Fest. Een startup met de bank ABN AMRO als partner. Zij gaan zich
inzetten in de sociale kant van financiering via hun Social Impact
Bonds: resultaatgerichte fondsen voor sociale ondernemingen, waarbij
uitgekeerd wordt als de afgesproken resultaten zijn behaald. Deze
fondsen zijn gericht op creëren van langdurige impact. Interessant. >>
21 september. Nieuwe regelgeving voor Burgerinitiatieven
Een meerderheid van de Tweede Kamer is akkoord om nog in 2018 met
voorstellen te komen voor het versoepelen van burgerinitiatieven.
Dit ‘Right to Challenge’ is het recht om burgers, verenigingen en
coöperaties meer de ruimte te geven om taken over te nemen die
geheel of gedeeltelijk door de gemeente worden uitgevoerd. Zoals
initiatieven op het gebied van duurzaamheid, zorg of recreatie. >>

17 oktober.
Social Impact Day Noord
Ondernemersevenement. >>

Zie ook Motie kamerlid Segers (ChristenUnie) ‘Right to Challenge’

13 november.
Debat Van afval tot product >>

28 september. Crowdfunding groeit hard in derde kwartaal 2018
Uit de laatste cijfers van Crowdfundmarkt is gebleken dat
crowdfunding met 48% gestegen is t.o.v. hetzelfde kwartaal vorig jaar.
De afgelopen maanden zijn er 634 projecten gecrowdfund via leningen
en aandelen voor in totaal 45,3 miljoen, de rewards/donatiecampagnes niet eens meegerekend. Hiermee blijft crowdfunding een
belangrijk middel voor sociaal ondernemerschap! Voor meer
informatie of vragen over een eigen campagne, neem contact op >>

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

ONDERNEMERSCHAP

Doe mee aan een enquête-onderzoek Crowdfunding van Stephanie
Platschorre (Erasmus Universiteit). Zie link naar het onderzoek >>
Automatisch de nieuwsbrief ontvangen? Dat kan ook!
Meld je hier aan voor de nieuwsbrief

TapToo – Coaching en training voor sociaal en cultureel ondernemerschap.
www.taptoo.nl

Alle nieuwsbrieven zijn terug te vinden op de website.

Together from idea to reality.
Amsterdam

