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Nieuwsbrief online bekijken?

  

Beste relatie, 
 
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Collin naar de Tweede Kamer voor fiscale vrijstelling voor crowdfinance
investeringen
Rendementsontwikkeling Collin
Artikel: De toekomstbestendigheid van Collin en de crowdfinancebranche
Nieuwe medewerker: Lars Vermeer
Collin op Avans
Volgeschreven leningaanvragen

 
Wij wensen u veel leesplezier!

Collin naar de Tweede Kamer voor fiscale
vrijstelling voor crowdfinance investeringen

https://mailchi.mp/collincrowdfund/collin-time-1100-uur-in-onderzoek-1244142?e=[UNIQID]
https://www.collincrowdfund.nl/introductie-investeren/
https://www.collincrowdfund.nl/introductie-lenen/
https://www.collincrowdfund.nl/mijn-collin/
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Donderdag jl. is Jeroen ter Huurne, CEO Collin Crowdfund, het gesprek aangegaan
met Tweede Kamerleden en andere genodigden over bedrijfsfinancieringen. Het
rondetafelgesprek had als doel om een beter beeld te krijgen van de aanvullende
mogelijkheden tot bedrijfsfinanciering voor alle soorten bedrijven en om inzichtelijk te
maken waar beleidswijzigingen of- aanvullingen gewenst zijn. 
 
Het doel vanuit Collin? Fiscale vrijstelling voor crowdfinance investeringen.  
 
"Afgelopen donderdag heb ik Collins position paper mogen toelichten aan de
Tweede Kamer. Waar andere marktpartijen met meerdere suggesties kwamen die
een langere termijn nodig hebben om gerealiseerd te worden, heb ik mij gefocust op
één specifiek snel in te vullen doel: fiscaal voordeel voor de crowdfinance
investeerders. Middels deze vrijstelling van de vermogensrendementsheffing willen
wij investeringen in het MKB zo goed mogelijk ondersteunen. 
 
Ik waardeer het enorm om via het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
gevraagd te zijn voor dit rondetafelgesprek, en gehoord te worden door diverse
Kamerleden. Achteraf ben ik door twee van de Kamerleden inmiddels benaderd voor
een werkbezoek aan Collin. Hopelijk kunnen we vanuit daar verder sparren en onze
doelstellingen verwezenlijken."  - Jeroen ter Huurne (CEO Collin Crowdfund) 
 

Rendementsontwikkeling Collin

Kijk hier het rondetafelgesprek terug

Lees hier het position paper terug

https://bit.ly/3IjgJbS
https://bit.ly/3EAU20R
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Het gemiddeld netto rendement van Collin laat nog steeds een mooie groei zien. Dit
jaar is deze gestegen van 3,33% in januari naar 3,62% per 1 december. 
 
Daarnaast hebben wij een mooi totaalbedrag van bijna € 800.000,- aan rente mogen
uitkeren aan onze investeerders in de maand november.  
 
Deze cijfers beloven een mooie afsluiting van 2021 en een sterke start van 2022. 

Artikel: De toekomstbestendigheid van Collin en
de crowdfinancebranche

De crowdfinancebranche is jong, dat is een feit. Maar jong betekent niet onbekwaam
of onvolledig. Jonge opkomende branches of ondernemingen hebben grote potentie
en enorm baat bij het snel professionaliseren van de markt; zij hebben wat te
bewijzen aan de wereld.

Bij Collin Crowdfund weten wij dit maar al te goed. Daarom zijn wij erg gefocust op
onze professionaliteit en betrouwbaarheid als crowdfundplatform. Deze aspecten en
onze eigen kernwaarden worden zorgvuldig geïmplementeerd in onze
bedrijfsvoering voor onze eigen toekomstbestendigheid. Hoe uit zich dit? 
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Lees hierover tot in detail in ons onlangs gepubliceerde artikel. 

Nieuwe medewerker - Lars van
Meer (Crowdfund Coach)

Lars van Meer (38 jaar) heeft na zijn studies Bedrijfseconomie en Financieel recht
jarenlang gewerkt als bedrijfsadviseur waarbij vestigingsplaats- en
haalbaarheidsonderzoeken werden uitgevoerd voor startende ondernemers en
onderzoek werd verricht naar de levensvatbaarheid van gevestigde ondernemers. 
 
De afgelopen jaren heeft Lars zich toegelegd op de rol als financieringsspecialist
waarbij hij invulling gaf aan de financieringswensen van ondernemers. 
 
Lars woont samen met zijn vriendin en 2 kinderen in Breda. Hij gaat graag uit eten
met familie en vrienden en heeft een passie voor voetbal en hardlopen.

Lars: “Door middel van crowdfinance kunnen ondernemers hun dromen
verwezenlijken en het biedt investeerders een mooi rendement. Zowel voor
ondernemers als investeerders vormt crowdfinance een volwaardig alternatief voor
bancaire financieringen.”

Collin op Avans

Lees het artikel

https://www.collincrowdfund.nl/de-toekomstbestendigheid-van-collin-en-de-crowdfinancebranche/
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Onlangs is onze CFO, Bas Denissen afgereisd naar de Hogeschool Avans in Breda.
Binnen Avans is Collin door Bas vertegenwoordigd als jurylid aan de Dragons Den
Avans. 
 

Vijf groepen 2e jaars HBO leerlingen hadden een businessplan opgesteld voor een
Zuid-Europese camping met als doel financiering op te halen. Aan de jury om te
bepalen hoeveel zij onder welke condities aan iedere groep willen verstrekken.  
 
"Goed om te ervaren dat aan zaken als liquiditeitsprognoses en scenario analyses
echt aandacht wordt besteed. Diverse plannen deden zeker niet onder voor wat ik
als Groen Licht Commissie lid (fiattering van kredietaanvragen) Collin op mijn bureau
ontvang." - Bas Denissen (CFO Collin Crowdfund)

Volgeschreven leningaanvragen
Onze investeerders hebben de afgelopen weken weer een groot aantal
ondernemingen voorzien van passende financiering. 
 
De ondernemers danken u voor het gestelde vertrouwen in hun bedrijf!
 
Mila Varsal B.V. € 75.000,- 7,0 % 60 maanden
Van Gurp Bouw € 190.000,- 6,5 % 24 maanden
Van Herpt Delicatessen € 525.000,- 6,5 % 60 maanden
ViJa Interieur en timmerwerken € 125.000,- 7,0 % 60 maanden
A1 Occasions 2 € 150.000,- 7,0 % 60 maanden
Landtong Amsterdam B.V. € 100.000,- 8,0 % 60 maanden
N. Booij Holding B.V. € 125.000,- 8,5 % 60 maanden
Ozgur Kilic (Box 3) €1.450.000,- 6,0 % 60 maanden

https://www.collincrowdfund.nl/mila-varsal-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/van-gurp-bouw/
https://www.collincrowdfund.nl/van-herpt-delicatessen/
https://www.collincrowdfund.nl/vija-interieur-en-timmerwerken/
https://www.collincrowdfund.nl/a1-occasions-2/
https://www.collincrowdfund.nl/landtong-amsterdam-b-v2/
https://www.collincrowdfund.nl/n-booij-holding-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/ozgur-kilic-box-3/
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V.O.F. Lolkema € 90.000,- 8,0 % 72 maanden
ION NL VOF € 630.000,- 6,0 % 60 maanden
Maison Reve B.V. € 125.000,- 7,0 % 36 maanden
Anema Stables 3 € 45.000,- 5,0 % 60 maanden
Restaurant Markant € 90.000,- 7,0 % 74 maanden
Mesut Timmerbedrijf € 250.000,- 7,0 % 12 maanden
Maas Mobile B.V. € 200.000,- 7,5 % 60 maanden
Rijschool Paul Bogers t.h.o.d. Look € 75.000,- 7,5 % 60 maanden
Chiwen € 290.000,- 7,0 % 60 maanden
P.E. Spijkers Beheer B.V. € 475.000,- 6,0 % 9 maanden
Valentino Meerzorg (Box3) € 950.000,- 6,5 % 60 maanden
Scooter en Motor Handel Wezep € 35.000,- 7,0 % 60 maanden
M. Cakmak (Box III) € 250.000,- 5,5 % 60 maanden
Oldenburger Vastgoed B.V. € 560.000,- 7,0 % 12 maanden
Brabant Wonen Groep B.V. € 120.000,- 7,0 % 84 maanden
Cocoon LNG Depot Europe BV €1.200.000,- 6,0 % 60 maanden
Poeliersbedrijf Vos Dragt € 420.000,- 6,0 % 60 maanden

T: 085 - 401 65 46 
E: info@collincrowdfund.nl
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