
Hoe zorg je ervoor dat je buurtpunt financieel gezond is?

Onder deskundige begeleiding van Daniël Cromphout (Berkuus – www.berkuus.be) zetten we de 
eerste stappen naar het opstarten van een financieel gezond buurtpunt. De rode draad voor een 
werkend financieel plan is: hou het eenvoudig!

Een eerste aanbeveling wanneer je een buurtpunt opstart is om te focussen op twee tot drie 
kernactiviteiten. Later, als alles naar wens verloopt, kun je er andere activiteiten bijnemen. Kleine 
kanttekening: voorzie de mogelijkheid voor zo ruim mogelijke activiteiten (zoals coworking, events, 
…) bij het afsluiten van overeenkomsten bijvoorbeeld over de gebruik van de locatie.

Kosten en inkomsten op een tijdlijn

Het financieringsplan start eigenlijk heel eenvoudig: maak een tijdlijn voor een beperkte periode, 
bijvoorbeeld het eerste jaar van de werking. Op die tijdlijn noteer je het moment en de grootte van 
kosten en inkomsten.

Aan de kostenzijde vinden we een aantal elementen terug:

 Eenmalige uitgaven, bijvoorbeeld uitgaven voor infrastructuur om te voldoen aan bepaalde 
normeringen. Dat zijn bijvoorbeeld koelkasten als je gekoelde voedselproducten aanbiedt. 
Die eenmalige uitgaven kunnen hoog oplopen, bijvoorbeeld voor de restauratie van een 
ontwijde kerk.

 Vaste (maandelijkse) uitgaven, zoals huur, elektriciteit, gas, water. Vergeet verzekeringen 
niet (heel belangrijk als er iets fout loopt)! 

 Het is niet evident vrijwilligers op langere termijn te blijven engageren. Denk daarom aan 
vormen van verloning, bijvoorbeeld op basis van geboekte successen. 

 Bouw reserves in!

Probeer de inkomsten zo correct mogelijk in te schatten en beoordeel ze op hun duurzaamheid:

 Eenmalige inkomsten. 



 Subsidies. Daniël is een koele minnaar van subsidies. ‘Te veel subsidies’ is vaak een reden 
van mislukking van een buurtpunt, die subsidies geven een vals gevoel van veiligheid. Ze 
zorgen wel voor liquiditeit, maar daardoor verlies je rendabiliteit uit het oog. Eenmalige 
subsidies investeer je best in infrastructuur (roerend of onroerend) of sensibilisering 
(communicatiecampagne), niet in recurrente verloning, dat zorgt voor een vertekend beeld.
Voor organisaties in de sociale sector waar subsidies die werking ondersteunen, ontwikkel je 
toch best een plan B voor als de subsidies wegvallen. Blijft het project overeind als de 
subsidies wegvallen?

 Recurrente inkomsten. Reken je niet rijk. Vaak start je al met een klantenbevraging en heb je 
een idee over je toekomstige omzet. Hou rekening met de verwachte omzet en welke 
marges je wil hanteren. Naar je producenten toe is het beter met een kleinere marge te 
starten, dan de marge te laten krimpen. Bekijk ook de kostendekking per activiteit en niet 
enkel als geheel.

Financiële gaten vullen 

Belangrijkste tip: neem het financieel luik van in het begin mee. Vaak zijn er heel veel plannen, maar 
zijn ze wel realistisch? Vertrek vanuit de middelen en bouw op basis daarvan je project uit.

Ga je extern om grotere bedragen binnen te halen, zorg dan voor een gezonde financiële basis. Er 
bestaan veel instrumenten die gaten in de financiering mee kunnen opvullen:

 ‘Giften’. Je kunt er al dan niet een reward (beloning) tegenover stellen. Die reward zorgt voor 
meer betrokkenheid. Een voorbeeld is een lidkaart, een extra attentie, zoals een 
maandelijkse gratis kop koffie of betere voorwaarden om bijvoorbeeld een zaal te huren. 
Zorg dat de reward niet meer kost dan de gift en zorg dat de reward ervoor zorgt dat mensen 
vaak terugkomen naar je buurtpunt. 

 Crowdfunding. Als je voor crowdfunding kiest, hou het dan simpel. Vermijd te veel 
administratie (zoals attesten). Zorg ervoor dat de kosten van de crowdfunding niet groter zijn 
dan de opbrengsten!

o Crowdfunding vereist een juridische structuur, met economische relevantie (kan vzw 
of coöperatieve zijn)

o Je kunt werken met aandelen (in dit geval geven die aandelen geen aandeel in de 
winst), die aandelen geven recht op een reward.

o Fiscaal voordeel voor kredietgever (30% belastingvermindering)
o Doe het zelf (maar vraagt veel administratie) of via een crowdfunding-platform (niet 

goedkoop, gemiddeld 4% van het bedrag gaat naar het platform, enkel bij een 
succesvolle crowdfunding)

o Probeer het bedrag te beperken! 
o Verwar crowdfunding niet met ‘crowdlending’, dat is een lening op korte termijn 

(typisch 4-8 jaar) maar met hoge intrestvoet. Niet echt geschikt voor buurtpunten.
 Win-win-lening:

o Alternatief voor ‘crowdlending’
o Niet alles komt in aanmerking: enkel wanneer er transacties zijn (cafeetje, gedeelde 

auto, …)



o Beperkt tot 200.000 euro in totaal en 50.000 euro per kredietgever
o Looptijd = 8 jaar – kiezen voor vorm terugbetaling (maandelijks, jaarlijks of op einde)
o Vaste rentevoet, door overheid bepaald: in 2020 tussen 0,875% en 1,75 %
o Kredietgever krijgt belastingskrediet (2,5% op openstaand kapitaal) – er is 

kapitaalbescherming van 30%.
o Geregeld via Vlaamse overheid (zie PMV, Vlaio, …)

 Bankfinanciering 
o Banken, zeker grootbanken, doen het niet graag (of vaak), vooral voor 

kredietverlening aan kleinere VZW’s staan ze niet te springen. Je dossier wordt ook 
beoordeeld als een gewone KMO.

o Triodos heeft een aantal mogelijkheden 

Er zijn heel wat mogelijkheden voor externe financiering. Bekijk grondig alle criteria voor je ermee 
start. Meer uitleg vind je op de site van Vlaio https://www.vlaio.be/nl. 

Conclusie

Als samenvatting de vijf belangrijkste principes voor een financieel gezond buurtpunt:

 Neem het financiële luik mee vanaf het begin. 
 Hou het simpel, denk niet als een boekhouder.
 Zet je inkomsten en uitgaven uit op een tijdlijn. 
 Reken niet te veel op subsidies. 
 Denk goed na alvorens je externe financiering inschakelt.


