
Beste klant of sympathisant, 

in onze vorige brief schreven wij over de mogelijkheden om mee te investeren in de 
toekomst van De Kollebloem CVBA.

We kregen toen veel reactie en we mochten enkele nieuwe vennoten verwelkomen die 
mee in ons project stappen als ondersteunende vennoot.

De financiële inbreng maakt het werk op De Kollebloem mogelijk. Maar het 
aandeelhouderschap vergroot ook de kring van mensen die deze boerderij samen  
dragen. De wetenschap dat er zo'n groep bestaat is voor biodynamische boeren een 
veelvoud waard van de financiële inbreng. 

De voorbije maanden hebben wij intensief nagedacht en gezocht naar de concrete 
uitwerking van enkele belangrijke investeringen. Na veel wikken wegen, offertes 
opvragen en overleg zijn we toe 4 belangrijke projecten gekomen.

• Een nieuwe parking voor de hoevewinkel en onze activiteiten. Bereikbaarheid, 
drempelverlagend en veel comfortabeler voor onze klanten en bezoekers.
◦ Geschatte kostprijs: 3000 euro

• Nieuwe bakken voor onze groentepakketten. Steviger, duurzamer en 
herkenbaar. De huidige bakken zijn moeilijk stapelbaar en verslijten snel.
◦ Geschatte kostprijs: 3500 euro

• Een extra serre om meer te kunnen produceren in het vroege voorjaar en late 
najaar. Om zo minder te moeten aankopen en meer eigen product te hebben voor 
groentepakketten en hoevewinkel.
◦ Geschatte kostprijs: 4000 euro

• Een betere wateropvang voor bevloeiing met een nieuwe regenput en pomp 
voor optimale beregening en zo weinig mogelijk waterverbruik.
◦ Geschatte kostprijs: 4500 euro

In het totaal gaat dit om een investering van 15.000 euro. Een bedrag dat volgens ons 
haalbaar is voor de boerderij om te dragen en voor een groep mensen om samen te 
brengen onder de vorm van crowdfunding. 

Daarom hebben we ook een extra mogelijkheid onderzocht voor mede financiering, de 
win-win lening. Dat gaat om een lening van particulieren aan bedrijven aan een vaste 
interest (1,25 – 2,5 %) over een looptijd van 8 jaar. Dit is een wettelijk geregeld systeem, 
dat wordt beheerd via PMV met fiscale voordelen voor de particulier.

Omdat we graag snel vooruit gaan, en weten dat er tussen bestelling en uitvoering van 
werken vaak veel tijd zit, willen we de financiering rond krijgen voor de zomervakantie. 
Concreet willen we voor 1 juli het bedrag van 15000 euro verzameld hebben, om zo 
tijdig met alles kunnen starten.



Investeer mee in De Kollebloem CVBA

AANDEELHOUDER WORDEN:

1 aandeel kost 350 euro
• we bieden u daarvoor levend en (h)eerlijk voedsel, voor een betaalbare prijs, nu 

en in de toekomst.
• wij keren geen dividend uit, maar besteden uw geld wijs en dragen er veel zorg 

voor

Praktisch:
• vul je gegevens in op onze website via: www.  kollebloem.be/cooperatieve
• je vindt er ook onze statuten
• of mail naar ruben@kollebloem.be met je vragen

EEN WIN WIN LENING

Lening op 8 jaar met vaste interest van 1,25% - 2%. Met maandelijkse terugbetaling.

Maximaal 50000 euro per particulier (kredietverlener).

Fiscaal voordeel: 
• Jaarlijkse belastingvermindering van 2,5% van de berekingsgrondslag.
• Eenmalige belastingvermindering als de winwinlening niet wordt terugbetaald.

Als je hierin interesse hebt, neem dan gerust contact op met ons.

Voor alle vragen of info: ruben@kollebloem.be of 054 34 36 82
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