
Jaarverslag 2015 Stichting Impactmakers 
 
Bestuur 
In het boekjaar 2015 kwam het nieuwe bestuur (bestaande uit Saar Francken, Thijs Verheugen en 
Tim Stok) vier keer bij elkaar in de HUB en was er aanvullend veelvuldig e-mail contact. Het jaar werd 
gekenmerkt door de volgende agendapunten: 

- Kennismaking van de bestuursleden, die ook nieuw voor elkaar waren. 
- Het formuleren van de voorwaarden voor leningen. 
- De organisatie van de eerste lening ronde in het najaar van 2015. 
- De opzet en realisatie van een website. 
- De realisatie van een financiële administratie. 

 
Voorwaarden voor leningen. 
Na een uitgebreide afweging kwam het bestuur met de volgende uitgangspunten. 

- Er is gekozen om vanuit het Impactmakers Fund alleen leningen te verstrekken. 
- De lening worden verstrekt aan personen en niet aan rechtspersonen of projecten. 
- De lening worden verstrekt binnen hetzelfde kader van waarden dat de Impact Hub 

aanhoudt, te weten 
o Trust 

 Wij vertrouwen elkaar door te doen wat we zeggen. Misschien hebben we 
verschillende aanpakken, maar de onderliggende intenties en waarden zijn 
eerlijk en positief. 

o Collaboration 
 Wij zien samenwerking als de kern voor het oplossen van complexe zaken. 

Wij verwelkomen daarom diversiteit en gaan samenwerkingen gaan met 
gelijkgestemden voor een waardevolle verandering. 

o Courage 
 Wij hebben het lef om het pad te kiezen dat het minst is bewandeld. Wij 

eren het verleden en pioneren met nieuwe oplossingen. 
- Er is gezocht naar aanvullende voorwaarden voor de leningen, die recht doen aan deze 

waarden. Het voorbeeld van een kopie leningcontract is te vinden op de website en geeft 
hier een goed beeld van. Dit contract is een groeidocument, waarin recente inzichten en 
ervaringen zullen worden verwerkt. Nieuw is naar ons idee de vergoedingenstructuur. 
Wanneer de leners na drie jaar niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, zal de lening 
worden kwijtgescholden. Wanneer het de leners na drie jaar voorspoedig gaat, dan wordt 
een vergoeding verwacht van een verdubbeling van de lening. Door deze werkwijze ontstaat 
een revolving fund, waar succesvolle leners in participeren ten behoeve van nieuwkomers. 
De aflossing en de hoogte van de vergoeding worden aan het vertrouwen in de leners 
overgelaten. 

- Bij de leningen gaat het primair om het succes van de ondernemers. Mede om extra 
administratieve lasten te voorkomen wordt daarom van de ondernemers geen financiële 
verslaglegging gevraagd. In plaats daarvan wordt gevraagd om tenminste per kwartaal via 
een publieke blog of nieuwbrief verslag te doen te doen van het welzijn en de vorderingen 
van de ondernemers en hun project. 

 
Organisatie van de eerste leningronde. 
In juli 2015 vond de eerste leningronde plaats. De werving liep via het netwerk van de Impact HUB. Er 
waren zeven aanmeldingen. Het bestuur besloot om een lening van euro 10.000 beschikbaar te 
stellen aan Beth Rogers en haar project Kuunda3D. Het betreft een buitengewoon gedurfd initiatief 
rond 3D printing in Afrika. (Zie www.kuunda3d.com). Vanuit administratief oogpunt was het bestuur 
ongelukkig met de lange doorlooptijd van de besluitvorming. Dat heeft geleid tot de uitwerking van 
een veel strakkere aanpak voor de eerste ronde in 2016. Ook werd besloten een persoonlijke 

http://www.kuunda3d.com/


kennismaking met de genomineerde kandidaten deel te laten uitmaken van de 
toekenningsprocedure. 
 
Website. 
In overleg met de marketingafdeling van de Impact Hub werd besloten tot de opzet van een eigen 
website. Daarmee wordt de website voor het bestuur rechtstreeks toegankelijk en komt de 
onafhankelijkheid van de stichting beter tot haar recht. De website werd begin 2016 gerealiseerd. 
(Zie www.stichtingimpactmakers.net) http://www.impactmakersfund.net/ is ook online en 
hetzelfde? Betere URL / naam! 
 
 
Financiën en financiële administratie. 
Het jaar 2015 werd financieel succesvol. Onverwacht bleken twee onbekende fondsen bereid hun 
liquidatiesaldo aan het Impactmakers fund beschikbaar te stellen. Ook werd er een nieuwe functie 
aan de stichting toegevoegd. Op verzoek van de Impact Hub is de stichting schatbewaarder 
geworden van een sponsorbedrag van een fonds, dat voor de Impact Hub uitdrukkelijk het oormerk 
de bijdragen voor het Business Modeling Challenge programma heeft meegekregen. Het bedrag is als 
dusdanig als bestemmingreserve op de balans herkenbaar. De financiën worden vanaf 2015 
bijgehouden in het boekhoudpakket Cash. 
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