
 

Plaatselijk Belang 
      Nij Beets 

Interesse formulier 

Stichting Dorpswinkel Nij Beets crowdfundingproject 

Het doel is om via lokale financiering, zonder tussenkomst van banken, een 

startinvestering bij elkaar te brengen voor de herstart van een dorpswinkel in Nij 

Beets. 

Om het initiatief van Sjoerd Fennema, Ruurd Koopmans, Alexander Hanewinkel en 

Vereniging voor Plaatselijk Belang Nij Beets, vertegenwoordigd door de voorzitter en 

penningmeester (Anko Postma en Rinze Herrema) van genoemde vereniging, 

financieel te laten slagen wordt een Stichting Dorpswinkel Nij Beets opgericht. 

Vraag om crowdfunding 

We zoeken mensen die voor minimaal € 50,- willen deelnemen in genoemde 

Stichting Dorpswinkel Nij Beets i.o. om daadwerkelijk van start te kunnen gaan. 

Natuurlijk zijn grotere bedragen meer dan welkom. 

De Stichting Dorpswinkel Nij Beets i.o. fungeert als depot van het geld dat 

beschikbaar gesteld wordt aan Sjoerd Fennema om de winkel aan de Dorpsstraat, 

voormalige Spar, te kunnen exploiteren.  

 

Organisatie eigenaar/huurder/participanten 

De eigenaar van het pand wordt Ruurd Koopmans met 2 partners. 

De dorpswinkel wordt geëxploiteerd door Sjoerd Fennema. Hij huurt het pand. Om 

opnieuw op te starten is een investering nodig voor voorraad en apparatuur. Sjoerd 

investeert een deel met een eigen financiële inbreng evenals de leverancier. 

Het resterende deel moet worden opgebracht door de participanten van de 

Stichting. Als tegenprestatie zal een rentepercentage van 3% per jaar uitgekeerd 

worden over het ter beschikking gestelde bedrag. Sjoerd Fennema lost deze lening 

in delen af aan de Stichting. Het ingelegde bedrag inclusief de rentes wordt in één 

keer na 5 jaar terugbetaald door de Stichting aan de participanten. Daarna wordt 

de Stichting opgeheven. Er is bewust gekozen voor een stichting omdat deze vorm 

minder risicovol is  in vergelijking tot andere vormen.  Bij de oprichtingsvergadering 

van de Stichting zal uit het midden van de participanten een stichtingsbestuur 

worden gevormd.  



 

Plaatselijk Belang 
      Nij Beets 

Toezegging crowdfunding 

Het bovenstaande in ogenschouw genomen, overweeg  ik een éénmalig bedrag 

van €…………... in te brengen ten behoeve van de Stichting Dorpswinkel Nij Beets i.o. 

U kunt contact met mij opnemen via: 

Naam   : 

Adres   : 

Woonplaats  : 

Telefoonnummer : 

Email   : 

 

 

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met het Plaatselijk Belang Nij 

Beets, e-mail: pbnijbeets@gmail.com of bel met Anko Postma (06 - 46 07 64 28) of 

Rinze Herrema (06 – 21 86 24 20). 

Dit formulier kunt u in de bus doen bij Aepos, Dorpsstraat 10 Nij Beets. 

mailto:pbnijbeets@gmail.com

