Speciaal voor sportverenigingen

snelle
financiering
op maat

Wilt u een nieuw sportveld aanleggen, een accommodatie
verbouwen of het sportpark verduurzamen? Of wilt u dure
leningen herfinancieren? Voor het financieren van investeringen
en advies over leningen kunt u terecht bij Financieren voor
Verenigingen. In vijf stappen is uw financiering te regelen.
Na het beoordelen van uw aanvraag, trekken wij het benodigde
kapitaal aan tegen gunstige voorwaarden en ontvangt u
het geld snel op uw rekening.

ANDERE KIJK OP FINANCIEREN
VAN SPORTVERENIGINGEN
Ondanks overheidssubsidie zijn sportverenigingen vaak
afhankelijk van externe financiering. U heeft waarschijnlijk
gemerkt dat het als non-profitorganisatie lastig is om
leningen te krijgen via reguliere geldverstrekkers. Dit kan
de ontwikkeling van uw vereniging blokkeren. Het team van
Financieren voor Verenigingen heeft een achtergrond in het
bank- en kredietwezen en zet zich graag in voor
sportverenigingen. Wij hebben een netwerk van kapitaalverstrekkers die het financieren van organisaties met een
maatschappelijke meerwaarde steunen. Wij beoordelen de
haalbaarheid van uw aanvraag en benaderen vervolgens dit
netwerk om een lening tegen een gunstig rentepercentage
te bieden. Voordeel van het werken met een dergelijk
financieringsmodel is dat het sportvoorzieningen minder
afhankelijk maakt van overheidsgeld. Daarbij zetten we
onze expertise in om u als vereniging te begeleiden.

Sportvereniging BVC Bergschenhoek
Sportvereniging BVC Bergschenhoek is
één van de grotere en vooruitstrevende
voetbalverenigingen binnen de gemeente
Lansingerland. Financieren voor Verenigingen
heeft de club ondersteund bij het ontwerpen
van een herfinanciering van een lopende
lening met een rentepercentage van 0,72%
voor een rentevaste periode van 7 jaar.
Nu kan de voetbalvereniging zich weer
vol energie inzetten met een breed
sportprogramma voor de lokale bevolking.

FINANCIERING
IN VIJF STAPPEN
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Stichting Alphens Tennispark
Voor Stichting Alphens Tennispark verzorgde
Financieren voor Verenigingen een herfinanciering
van bestaande leningen. Zo kon de club investeren
in nieuwe tennisvelden. De Stichting had diverse
oude en dure leningen die de vooruitgang en de
uitbreidingsplannen beperkten. De ideale oplossing
was om ‘af te rekenen’ met die dure leningen.
Er werd een nieuwe lening aangetrokken met een
rentepercentage van 1,63% voor 22,5 jaar lang.

Via www.financierenvoorverenigingen.nl
levert u uw gegevens aan met een
raming van het gewenste investeringsbedrag. Vervolgens verstrekken wij een
financieringsvoorstel met een indicatie
van het rentepercentage.
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Sportcentrum Papendal
Financieren voor Verenigingen ontwikkelde
in opdracht van Sportcentrum Papendal
een financieringsmodel voor onder meer de
aanleg van een nieuwe atletiekbaan. Dit resulteerde in een lening met een rentepercentage
van 1,07% voor 30 jaar lang. “Het is een stateof-the-art-atletiekbaan,” zegt de technisch
directeur van de Atletiekunie bij de opening
in juni 2018. Ook de trainer van atlete Daphne
Schippers is enthousiast. “De accommodatie
is echt uniek en een enorme aanwinst voor de
Nederlandse topatleten en de buitenlandse
atleten en ploegen die hier komen trainen.”

Officiële aanvraag
indienen

Sluit het voorstel aan bij uw wensen, dan
kunt u een officiële aanvraag indienen.
Wij nemen deze snel in behandeling.
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Stichting Alphens Tennispark

Aanvraag
vrijblijvende offerte

Doorsturen informatie
en jaarstukken

Na het controleren van uw aanvraag,
vragen we u om nadere informatie en
de jaarstukken. Op basis daarvan stellen
wij een financieringsplan op. Indien
gewenst stellen wij ook een meerjarenprognose op.
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Voorstel neerleggen
bij gemeente

Het afgeronde financieringsplan wordt
ingediend bij de gemeente voor garantstelling. Financieren voor Verenigingen
begeleidt u uiteraard hierbij.
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Tekenen
en storten

Als de gemeente akkoord is, wordt
het financieringscontract getekend,
het kapitaal gestort en kan de
vereniging vooruit.

WIJ ONTZORGEN U EN
ONDERSTEUNEN BIJ HET:
▸ opstellen van een financieringsmodel
▸ coördineren en begeleiden van de aanvraag
▸ selecteren van kandidaat-kredietverleners
▸ aantrekken en storten van het kapitaal
▸ opstellen van financieringsdocumenten

Hockeyclub Kromme Rijn

▸ adviseren over politieke besluitvorming

‘Een financieringsmodel op maat
met een passende looptijd en
aantrekkelijk rentepercentage’

Financieren voor Verenigingen
Onderdeel van Maatschappelijk Financieren®
Rein Raaijmakers
06 24 94 81 44
Wim van Rijswijk
06 22 60 59 74

Sportcentrum Papendal
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
info@maatschappelijk-financieren.nl

Financieren voor Verenigingen is lid van Vereniging Sport en Gemeenten
en werkt nauw samen met de KNVB, KNLTB,de Atletiekunie en De Groene Club.

Hockeyclub Kromme Rijn uit Bunnik groeit
en kon een nieuw waterveld aanleggen met
hulp van Financieren voor Verenigingen.
“Het traject van financieren was binnen twee
maanden ingediend en afgerond. We zijn heel
blij met het nieuwe waterveld en hebben er
meteen ons hoofdveld van gemaakt.
HC Kromme Rijn kan de komende jaren
verder groeien.”

