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HERVORMD KERKVERBAND HAALT FINANCIERING OP MET CROWDFUNDING 

  

De Hervormde Gemeente Woudenberg wil 500.000 euro ophalen voor de bouw een Tweede 

Kerkelijk Centrum. Een groot deel daarvan moet via een renteloze lening 

door crowdfunding bijeengebracht worden. De gemeente gaat voor de administratie van de 

leningen een samenwerking aan met het platform Waardevoorjegeld.nl dat hiermee een primeur 

heeft. 

  

De Hervormde Gemeente Woudenberg heeft circa 2000 leden. Woudenberg breidt de laatste jaren 

snel uit. Onlangs is een nieuwe woonwijk gerealiseerd van 450 woningen en er ligt een plan voor nog 

eens 1000 woningen in de komende jaren. De Hervormde Gemeente wil daar als kerk ook graag aanwezig 

zijn. Een Tweede Kerkelijk Centrum biedt in de visie van de Algemene Kerkenraad (AK) goede kansen om 

‘kerk in de buurt’ te zijn. 

De financiering was een belangrijke voorwaarde om tot dit plan te komen. Uiteraard wordt een groot 

deel uit eigen middelen gefinancierd. Daarnaast is de opgave om via subsidies, giften en 

onderhandse leningen nog vijfhonderdduizend euro op te halen. Dat laatste, de onderhandse 

leningen, worden nu geheel verzorgd door Waardevoorjegeld.nl. “Dit scheelt ons als kerkelijke 

vereniging ontzettend veel papieren rompslomp en tijd! We zijn erg blij dat de hele administratie van 

deze leningen kan worden uitbesteed. 

Directeur Johan van Buuren van Waardevoorjegeld.nl is positief over de samenwerking. "Wij zijn 

hiermee het eerste crowdfundingplatform, dat een crowdfundproject start voor een kerkgebouw. 

Eigenlijk zijn wij een platform voor financieringen aan het midden- en kleinbedrijf en bedoeld voor 

investeerders die op zoek zijn naar een goed en verantwoord rendement. Gemiddeld behalen 

investeerders via Waardevoorjegeld.nl op dit moment meer dan 7,0 procent rendement. Tegelijk 

vinden wij het vanuit onze christelijke waarden belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn. Het 

bouwen van een nieuw kerkelijk centrum is een prachtig doel dat daar goed in past. Daarom hebben 

wij besloten om ons platform hiervoor beschikbaar te stellen, maar ook voor andere 

maatschappelijke initiatieven die passen bij die waarden. Blijkbaar is hier heel veel vraag naar, want 

we zijn met meer partijen in gesprek."  

Vanaf 1 november kunnen leden van de gemeente, maar ook andere betrokkenen intekenen op deze 

renteloze lening. Alle voorwaarden en spelregels staan ook vermeld op Waardevoorjegeld.nl.  

 
Noot voor de pers: 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer Leen Amersfoort, voorzitter van de projectgroep van 

de Hervormde Gemeente Woudenberg. Voor vragen over het platform en de lening kunt u contact 

opnemen met de heer Van Buuren, directeur bij Waardevoorjegeld.nl  

  
 

http://waardevoorjegeld.nl/


 



 


