
Geef om Erfgoed
infosessie: zorg ervoor dat het publiek investeert 

in je erfgoedproject 



Agenda
1/ Hoe werkt (civic) crowdfunding/ 
Growfunding?

2/ Waarom deelnemen aan Geef om 
Erfgoed? 

3/ Wat nu? Meer informatie over deelname
aan Geef om Erfgoed + POLL

4/ Vragen + mogelijkheid om concrete 
projecten te bespreken



Wat is (civic) 
crowdfunding?

1/



Titel slide

Chapter title

“De wederzijdse en collectieve 

inspanning van een groep 

mensen die, meestal via 

internet, geld en middelen 
tezamen brengen om een 

project van derden te steunen.”
Project

-
houder

CROWDFUNDING PLATFORM

Publiek

1

3

2



Titel slide

Chapter title

Project
-

houder

CROWDFUNDING PLATFORM

Publiek

2: Sociale relatie

> Donatie / gift (“crowdgiving”)

> Symbolische beloning

> Participatieve beloning

1: Financiële relatie

> (Renteloze) leningen (“crowdlending”)

> Aandelen (“equity crowdfunding”)



Civic crowdfunding 
onderscheidt zich van 
gewone crowdfunding 
doordat geld ophalen niet
het enige doel is. De focus 
ligt dan ook op het creëren
van duurzame sociale
relaties. Projecten met een
(lokale) maatschappelijke
meerwaarde vormen de 
basis.



1. participatief
reward-based platform
Via Growfunding nodig je 
mensen uit om deel te
nemen aan je project via 
participatieve
tegenprestaties



2. alles of 
niks



3. realistisch 
doelbedrag
de meeste
Growfunding
projecten liggen
tussen de 3000 en
15.000 euro 



6376,50€ voor de Heemkring

708,50€ voor Growfunding



4. beperkt in 
tijd
timing afhankelijk van:

jouw beschikbaarheid, 
doelbedrag, timing van 
je project, sterk
network of niet, externa 
factoren en
gebeurtenissen…



5. begeleiding op 
maat van jouw project
Growfunding zorgt voor
een voorbereidend traject:

Coaching, workshops, 
advies op maat, technische
ondersteuning, 
netwerken…









waarom Growfunding 
voor een 
erfgoedproject?

3/



een financiële hefboom

Geef om Erfgoed =



een nieuwe community 
bouwen en verbinden

engageer nieuwe
partners/ 
deelnemers/ publiek/ 
vrijwilligers…



een communicatie
campagne



samenwerken en nieuwe
skills leren



Praktische info over 
Geef om Erfgoed 
begeleiding

3/



1. Voor wie?
‣ Projecten met focus op erfgoed
‣ Open en laagdrempelig: natuurlijke 

personen, feitelijke verenigingen, vzw’s, 
KMO’s, …

‣ Not only for nonprofit  
‣ Sociale meerwaarde creëren: nabijheid, 

betrokkenheid en participatie 



2/ je volgt twee 
verplichte 
workshops

1/ intake en 
kennismaking met jou 
en je project

4/ we bereiden samen je 
project voor 

5/ je project gaat online op 
growfunding.be/geefomerfgoed

6/ succes! en evaluatie

2. Hoe verloopt het Geef om 
Erfgoed traject?



3. Wat krijg je?
‣ Begeleiding op maat

‣ Eigen URL

‣ ICT dienstverlening

‣ Financiële administratie

‣ Persoonlijk data-platform



4. Wanneer en 
waar zijn de 
workshops?

22 februari 2022, online
• Crowdmapping

• Participatieve Rewards

8 maart 2022, online

• Visuele identiteit

• Communicatie plan
Inschrijven via 
www.histories.be/
agenda



5. Hoe meld ik 
me aan voor 
het traject?

1. Meld je (vrijblijvend) aan voor de 
workshops

2. Bel of mail Charlotte van Growfunding 

voor meer info (zie “contact” slide)



www.growfunding.be/geefomerfgoed



Contact
Charlotte Brandsma
Directeur
Coordinator Growfunding/geefomerfgoed

charlotte@growfunding.be
04 86 06 28 71

Tine Marguillier

Louis Miserez

Charlotte Brandsma



POLL



‣ CROWDFUNDING. Hoe zorg je ervoor dat het 
publiek mee investeert in jouw 

erfgoedproject? (link naar artikel)

‣ Sold to the Circus: Hoe Circusplaneet een 

Kerk Kocht (link naar artikel) 

‣ Hoe laat je publiek investeren in je erfgoed? 
(link naar blog)

Handboek Civic Crowdfunding (link)
Artikels en publicaties over          
(erfgoed)crowdfunding

https://www.heemkunde-vlaanderen.be/images/Bladwijzer21_1_crowdfunding.pdf
https://www.herita.be/kenniscentrum/sold-circus-hoe-circusplaneet-crowdfunding-een-kerk-kocht
https://www.parcum.be/nl/blog/hoe-laat-je-publiek-investeren-in-je-erfgoed
https://politeia.be/nl/publicaties/231672-civic+crowdfunding+een+handboek+voor+changemakers


Vragen en projecten 
bespreken

4/


