Ja santé!
Crowdfunding
om de lockdown
te overleven

met de steun
van PUUR Gent

Waarom crowdfunding?
Ja, Santé! Het duurt gewoon te lang. De glazen zijn leeg. De reserves van veel
horeca-ondernemers zijn al lang op en deze lockdown blijft duren. Crowdfunding
kan een manier zijn om de laatste maanden door te komen en vertrouwen op te
bouwen voor de heropening.
Crowdfunding is hiervoor het beste concept:
• Crowdfunding herstelt de band met je klanten
• Funding is geen lening die je moet terugbetalen
• Ja Santé versterkt de solidariteit onder lokale handelaars

Wie kan deelnemen?
Alle Gentse horecazaken komen in aanmerking om een crowdfunding campagne te
lanceren via www.crowdfunding.gent.
PUUR Gent steunt de Ja Santé campagne door 75% van de uitgereikte rewards
te subsidiëren, op voorwaarde dat die rewards bij lokale ondernemers worden
aangekocht en niet meer kosten dan 10% van het opgehaalde bedrag.
Wil je voor jouw café of restaurant een Ja Santé crowdfunding campagne starten?
Registreer je dan hier: https://forms.gle/viZaQpi6j8GCFzDu5
of contacteer crowdfunding.gent via het formulier op
https://crowdfunding.gent/contact/

Ja santé – 2

Ja Santé! Hoe werkt dat?
Het principe van crowdfunding is eenvoudig:
• Je start een campagne door je te registreren op crowdfunding.gent. Daarbij kies je
het streefbedrag dat je wil ophalen met deze actie. Je legt ook al de einddatum van
je campagne vast en vertelt in een korte tekst waarom je deze actie organiseert en
waar de opbrengst naartoe gaat.
• Je overtuigt je ‘funders’ om een gift te doen in ruil voor rewards en maakt een lijst
met rewards voor bedragen van €10, €25, €50, €100, €250, €500,…
• Wanneer je campagne is afgelopen, gaat 6% van het opgehaalde bedrag naar het
platform voor de werking. 94% van het bedrag krijg jij. Daarmee betaal je eerst de
rewards die je moet uitreiken. De rest mag je houden.
Dankzij een subsidie van PUUR Gent krijg je tot 75% van de kostprijs van je
rewards terugbetaald als je campagne aan de voorwaarden van Ja Santé
voldoet.
De Ja Santé voorwaarden:
• Crowdfunding.gent signeert je campagnebeeld met het PUUR Gent logo
• Je biedt vooral rewards aan van lokale Gentse ondernemers
> Deze rewards komen niet uit je eigen zaak of van je vaste
leveranciers
> Op gentsekoop.be/jasante vind je een lijst met rewards die aan
deze voorwaarden voldoen. Je kan ook aankloppen bij handelaars
uit je buurt.
• Wanneer je campagne is afgelopen, bezorg je facturen voor 10% van het
opgehaalde bedrag aan PUUR Gent
> Deze facturen bedragen niet meer dan 10% van het bedrag dat werd
opgehaald op de einddatum van de campagne.
> Wanneer de campagne meer opbracht dan het oorspronkelijke streefbedrag,
bedragen de facturen niet meer dan 10% van dit streefbedrag.
> Alleen facturen van lokale Gentse ondernemers komen in aanmerking.
> De aangeboden facturen verwijzen naar uitgereikte rewards en werden
betaald met de opbrengst van de crowdfunding.
> PUUR Gent betaalt 75% van deze facturen terug.
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Wat moet ik nu doen?
> Surf naar https://crowdfunding.gent/hoe-werkt-het/ en klik op de button ‘Start
mijn reward initiatief ’.
> Maak een profiel voor jouw horecazaak en kies een streefbedrag. Automatisch
stelt het platform de einddatum van jouw campagne in op twee maanden.
> Na het creëren van je initiatief lijkt het alsof de campagne meteen online
gaat, maar het Gentse crowdfunding team moet elk project eerst evalueren en
activeren. Zij zorgen er ook voor dat het logo van PUUR Gent en Ja Santé op jouw
campagnebeeld komt.
• Kies een ambitieus maar haalbaar streefbedrag
> Dit bedrag mag je niet meer wijzigen als de campagne eenmaal loopt.
> Zelfs wanneer je het streefbedrag niet haalt, mag je het opgehaalde geld
opnemen. (Dat geldt voor crowdfunding.gent, maar niet voor de meeste andere
crowdfunding platforms.)
• Vertel een verhaal om je fans te mobiliseren
> Blijf positief
> Vertel waar je het geld voor nodig hebt, en wat je ermee van plan bent.
> Gebruik een herkenbare foto.
• Stel een lijst samen met rewards van vooral lokale handelaars
> Zorg voor rewards in alle prijsklassen. Van €10 tot €500 of meer.
> Voor de kleinste bedragen kun je aankloppen bij je eigen leveranciers (€10: een
drankje aan de toog en een verzoeknummer).
> Kies uit het aanbod op gentsekoop.be/jasante rewards van lokale ondernemers
die in aanmerking komen voor 75% subsidie van PUUR Gent
> Ook rewards die je aankoopt bij handelaars uit je eigen straat of buurt komen
in aanmerking voor deze subsidie.
• Maak er een succesverhaal van
> Crowdfunding is hard werken. Werk elke dag aan je promotie via je eigen
netwerk, sociale media, mail, pers en alle mogelijke kanalen.
> Het team van crowdfunding.gent staat je bij met hun knowhow.
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Wat doet PUUR Gent?
PUUR Gent steunt Ja Santé door de actie te promoten en alle deelnemende
horecazaken te vermelden met een foto en een link naar hun crowdfunding.gent
projectpagina op de landingpagina www.kooplokaal.gent/jasante.
PUUR Gent subsidieert Ja Santé via de Subsidie Handelsinitiatieven en reserveert
hiervoor 3 x €5000.
> Na afloop van elke Ja Santé crowdfunding campagne bezorgt elke
horecazaak individueel de nodige facturen aan PUUR Gent.
> Enkel facturen opgemaakt door Gentse handelszaken komen in
aanmerking.
> De facturen vermelden de uitgereikte crowdfunding-rewards en moeten
door de indienende horecazaak betaald worden met de opbrengst van de
eigen Ja Santé campagne.
> Het gezamenlijke totaalbedrag (inclusief BTW) van de ingediende facturen
bedraagt per crowdfunding campagne niet meer dan 10% van het opgehaalde
bedrag, of van het oorspronkelijke streefbedrag indien de campagne meer
opbracht dan dat oorspronkelijke streefbedrag.
Na controle en goedkeuring van de ingediende facturen, betaalt PUUR Gent 75%
van het totaalbedrag aan de horecazaak terug.
Elke horecazaak blijft verantwoordelijk voor de inhoud en de manier waarop de
eigen crowdfunding campagne gevoerd wordt.
Gent Linkeroever en Gentsekoop steunen Ja Santé als solidaire actie van Gentse
ondernemers met hun vrijwillige inzet, maar zijn op geen enkele manier
aansprakelijk voor het slagen of falen van campagnes, voor technische of andere
problemen met het crowdfunding platform of voor het ontvangen, bezorgen of
betalen van eender welke kost of factuur in de context van deze campagne.
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De kleine lettertjes
Ja Santé
• De campagne ‘Ja Santé’ ondersteunt individuele crowdfunding projecten van Gentse Horeca ondernemers die kiezen voor
rewards van andere lokale ondernemers.
• Crowdfunding.gent is de logistieke partner en het enige crowdfunding platform waar Ja Santé en PuurGent voor deze actie
mee samenwerken.
Subsidie Handels Initiatief
• PuurGent kiest niet voor een apart reglement voor de Ja Santé crowdfunding campagne, maar reserveert hiervoor maximaal
3 x €5000 via de Subsidie Handels Initiatief.
• Voor elke schijf van €5000 Subsidie Handels Initiatief wordt een aparte ‘container-aanvraag’ ingediend.
• Het subsidiebedrag van €5000 per container mag niet overschreden worden
• Elke container wordt samengesteld uit verschillende individuele crowdfunding projecten aan de hand van het
oorspronkelijke streefbedrag. Een container is vol wanneer een gezamenlijke streefbedrag van maximum €66.500 bereikt is.
• Na afloop van elk crowdfunding project bezorgt elke horeca ondernemer individueel facturen voor maximum 10% van het
oorspronkelijke streefbedrag, of maximum 10% van het opgehaalde bedrag indien het streefbedrag op de einddatum van het
project niet behaald werd.
• Enkel facturen van lokale Gentse ondernemers komen in aanmerking. Deze facturen vermelden uitgereikte rewards die ook
op de projectpagina van de crowdfunding campagne vermeld werden.
• De projecthouder dient de facturen zelf te betalen met de opbrengst van het crowdfunding project.
• Na evaluatie en goedkeuring betaalt PuurGent maximum 75% van het gezamelijke facturatiebedrag (inclusief BTW) terug
aan de projecthouder.
• Maximum gezamenlijk streefbedrag per container-aanvraag = €66.500. – Maximum 10% van dit bedrag wordt aan de
hand van facturen ingediend voor de Subsidie Handelsinitiatief van PuurGent = €6.650. – 75% van dit bedrag wordt aan de
projecthouders terugbetaald indien de facturen aan de voorwaarden voldoen = €5000. – Dat betekent dat tegenover €5000
aan subsidies €66.500 aan giften via crowdfunding staat.
• Deelnemende projecthouders worden aan de container-aanvraag toegevoegd op een centraal document (bvb Google form).
• Een container-aanvraag kan worden ingediend zonder dat de deelnemende projecthouders al gekend zijn. Hierdoor kan een
crowdfunding snel worden opgestart zonder te moeten wachten op andere projecten om de container te vervolledigen.
• PuurGent
• PuurGent maakt de landingspagina kooplokaal.gent/jasante waarop elk project vermeld wordt met het campagnebeeld en
een link naar de projectpagina op crowdfunding.gent.
• PuurGent engageert zich voor (maximaal) 3 container-aanvragen van €5000.
Rewards van Gentse ondernemers via Gentsekoop.be
• Gentsekoop creëert een landingspagina met rewards van Gentse ondernemers die in aanmerking komen op gentsekoop.be/
jasante
• Deelnemende horecazaken nemen persoonlijk contact op met de lokale handelaars die de rewards voor hun Ja Santé
crowdfunding project leveren. Het aanbod van Gentsekoop kan hiervoor een leidraad zijn, maar is niet exclusief. Preciese
aard, waarde en aantal van de rewards zijn voorwerp van rechtstreekse afspraken tussen projecthouder (Gentse horecazaak)
en leverancier (Gentse handelszaak) van de rewards.
Bindende voorwaarden
• 25 % van de kosten van de rewards moet door de deelnemende horecazaken (projecthouders) zelf gedragen worden.
• PuurGent stelt als voorwaarde dat de reward moet gezocht worden buiten de horecazaak zelf.
• De Ja Santé campagne wordt breed gecommuniceerd via eigen netwerken van projecthouders, via Gentsekoop.be en het
Facebook platform ‘Buy Local’.
• Logo PuurGent wordt opgenomen op elke communicatie, ook op het campagnebeeld van elk deelnemend project op het
crowdfunding.gent platform.
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Ja santé!

• is een initiatief van Gent Linkeroever en Gentsekoop
• wordt ondersteund door crowdfunding.gent en PuurGent
• haalde de mosterd bij growfunding.be/zuur
• is een solidaire actie van Gentse ondernemers
• dankt Nicolas Marichal voor zijn reactie “Ja Santé”
• hoopt dat alle Gentse ondernemers de lockdown overleven
• wil graag snel weer met jou op café
www.crowdfunding.gent
www.gentsekoop.be/jasante
www.kooplokaal.be/jasante
www.linkeroever.gent
www.puur.gent

