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CrowdfundingHub

CrowdfundingHub is een crowdfunding adviesbureau 
met 10 jaar ervaring in de sector 

We begeleiden overheden, financiële instellingen en 
crowdfunding platformen met crowdfunding vraagstukken.

Daarnaast begeleiden we scale-ups en organisaties met 
grote crowdfunding campagnes en opzetten eigen platform

Research | Consultancy | Education



Opkomst van Crowdfunding
Crowdfunding = Community Funding

Meer dan eenmalige donaties
Crowd investeringen & Serial Crowdfunding

Matchfunding
co-financiering via bedrijven, overheid en fondsen

Infrastructuur (DIY-crowdfunding)
Gebruik maken van een eigen infrastructuur

Toekomst



CROWDFUNDING



“Lenten” concert Mozart -1784



Vrijheidsbeeld - 1885



Marillion







Groei van 40-80% per jaar in culturele sector



Crowdfunding = Community Funding
Geen anonieme groep, maar betrokken donateurs/investeerders



Steunen van initiatiefnemer

>80% steunt initiatiefnemer/organisatie

Bron: Nationaal Crowdfunding Onderzoek 2016 (CrowdfundingHub, Universiteit Utrecht/Rotterdam, Hogeschool van Amsterdam)



Kickstarter - Kleine projecten met betrokken netwerk

85%71%





Source: Moving Mainstream - The European Alternative Finance Benchmarking Report (Cambridge University / CrowdfundingHub)



Source: Sustaining momentum - The European Alternative Finance Benchmarking Report – 2016 (Cambridge University / CrowdfundingHub)

Gemiddelde projectomvang van reward, lending en equity projecten





Luchtsingel Rotterdam
1300 donateurs met unieke plank



Voorverkoop voor nieuwe krant

18.000 abonnees - > €1 miljoen



Eddy Terstall – Unieke tegenprestaties







Concertgebouw N.V.

Jubileum emissie 2012 – € 8,7 miljoen jubileum aandelen





1092 zonnepanelen - 400 deelnemers - 600.000 euro 





Pebble watch
$10,3 miljoen door 68,929 backers



$10,3 miljoen

$20,3 miljoen

$12,8 miljoen



Brewdog – Equity Crowdfunding (5 rondes)
£25 miljoen+ in aandelen van ruim 42,000 investeerders



Support the Louvre 

Société des Amis du Louvre (Friends of the Louvre)



Support the Louvre! 



Support the Louvre! 

• 2014: “La victoire de Samothrace” - €1 000 000 
(6.700 supporters – €134 gemiddeld)

• 2015: “Table de Teschen” - € 813 000 
(4.600 supporters - €150 gemiddeld)

• 2016: “L’amour de Sali” - € 600 000
(4.200 supporters - €150 gemiddeld)

• 2017: “Mymastaba ” - € 620 000
(3.700 supporters - €169 gemiddeld)



Matchfunding



Matchfunding

EU onderzoek Europeana / GoTeo:
• 180% meer donaties door crowd

• Succes van campagne stijgt van 71% -> 90%





Culturele lening na succesvolle campagne





Windpark Nijmegen-Betuwe

1013 lokale eigenaars van coöperatie - € 18,5 miljoen project



Rode Kruis – eigen projecten



Crowdfunding 
Service Provider

- Intake
- Kwaliteitscontrole
- Coaching projecten
- Uitbetalingen

Culturele organisatie Stad Community

Whitelabels

Crowdfunding 
Technology Providers

- Platform software
- Betaalsoftware
- Juridische contracten





Offline en online combineren



Van donaties naar investeringen



Serial Crowdfunding (WakaWaka)
10 crowdfunding campagnes (aandelen, voorverkoop, lening)



Inzet voor lange-termijn binding met fans 



Crowdfunding = Community Funding

Kapitaliseren van een betrokken netwerk van fans

Crowdfunding is meer dan donaties

Ook in te zetten voor leningen en investeringen

Matchfunding

Co-financiering door bedrijfsleven of overheid verhoogt geefbedrag

Crowdfunding voor binding

Crowdfunding niet voor eenmalige campagnes maar voor lange termijn binding

DIY crowdfunding

Eigen campagne site of eigen platform voor projecten

Kansen voor culturele sector
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