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TapToo – Coaching en training voor sociaal en cultureel ondernemerschap, Amsterdam.   Together from idea to reality.                       

Alle nieuwsbrieven zijn terug te vinden op de website 

.  
NIEUWSBRIEF 

SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP 
 

Het laatste nieuws over sociaal ondernemen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
AGENDA 

 
 

 
 
Welkom bij de nieuwsbrief Sociaal Ondernemerschap van TapToo, 
waarin ik je regelmatig op de hoogte zal brengen 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 
 

NIEUWS 
 
Juridische versterking 
TapToo is sinds kort op juridisch 
vlak versterkt door mr. drs. E.F. 
(Edwin) Suer. Naast begeleiding 
van projecten ondersteunen we 
ook bij de juridische uitwerking. 
Denk hierbij aan bescherming 
merk, algemene voorwaarden, 
producentencontracten, 
leveringsvoorwaarden etc. Heb 
je hier behoefte aan? Neem 
gerust 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 
contact@taptoo.nl 

  
1 november. Nieuw online criteria tool voor Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen (MVI). Per 1 november 2018 zijn de landelijke 
criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) beschikbaar 
via een gebruiksvriendelijke tool mvicriteria.nl. Inkopers kunnen in 
deze tool eenvoudig de voor hen relevante criteria selecteren. >> 
 
15 november.  Prijs ASN Bank / Voor de Wereld van Morgen-platform 
De 11e editie van de ASN Bank Wereldprijs voor sociaal/duurzame 
initiatieven begon met 199 aanmeldingen en eindigde met 4 winnaars: 
Proud Breast, Fairf, Qlayers en MAKUS. Lees hier meer >> 
 
 

ONDERNEMERSCHAP 
 

22 oktober. Dagelijks meer dan 900.000 euro via crowdfunding 
Dagelijks wordt in Nederland meer dan 900.000 euro opgehaald via 
crowdfunding, blijkt uit onderzoek van Crowdfundmarkt. Zij keken 
naar de projecten via leningen en aandelen. Het bedrag is stukken 
hoger als de rewards-campagnes meegenomen zouden worden. 
Kortom, crowdfunding werkt! >> 
  
9 november. Community financiering: Bewoners Twekkelo kopen 
gezamenlijk natuurgebied.  
Community financiering gaat om gezamenlijk investeren in projecten 
die naast commerciële groei ook sociale groei nastreven. Dit kan door 
middel van mede-eigendom, delen in rendement, delen in 
verantwoordelijkheid. Zoals gezamenlijk zonnepanelen delen. Een 
goed voorbeeld vorige week in Twekkelo, daar hebben bewoners 
gezamenlijk een natuurgebied gekocht die zij gaan onderhouden via 
een stichting. Zie nieuws rtvoost >> 
 

Automatisch de nieuwsbrief ontvangen? Dat kan ook! 
 
 Meld je hier aan voor de nieuwsbrief 

http://www.taptoo.nl/contact/
mailto:contact@taptoo.nl
https://www.mvicriteria.nl/nl
https://www.voordewereldvanmorgen.nl/duurzame-blogs/dit-zijn-de-winnaars-van-de-asn-bank-wereldprijs-2018
https://www.crowdfundmarkt.nl/blogs-over-crowdfunding/crowdfunding-data-analyse/Dagelijks-900000-euro-gefinancierd-via-crowdfunding
https://www.rtvoost.nl/nieuws/301923/Inwoners-Twekkelo-worden-zelf-eigenaar-van-natuurgebied?utm_campaign=Trends%20in%20MKB%20financiering&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.facebook.com/jointaptoo
https://twitter.com/joinTaptoo
https://www.taptoo.nl/nieuwsbrief-sociaal-ondernemerschap/

