Social Club
Investor Days
14 december ‘16 tot 20 april ‘17

wat
Social Club Den Haag, Fonds 1818
en Rabobank Regio Den Haag organiseren in samenwerking: Social Club
Investor Days: Twee unieke events in
serie en een versnellingstraject. Een
uitgelezen kans voor sociale ondernemers die op zoek zijn naar financiering voor hun (toekomstige) sociale
onderneming. Social Club Den Haag,
Fonds 1818 en Rabobank bundelen
hiervoor hun kennis, netwerk en ervaring om sociaal ondernemen in de
regio Den Haag te stimuleren.
Social Club Investor Days richt zich
op (toekomstige) Sociaal Ondernemers met een financieringsbehoefte
van €200.000 tot €1.000.000.

Wij zoeken…

In samenwerking met Fonds 1818
en Rabobank Regio Den Haag

		€1.000.000) voor je ondernemersplan en een netwerk?
•	In staat vóór 14 november je ondernemersplan in te dienen?
•	In staat je ondernemerskwaliteiten
aan te tonen?
•	Bereid om in jezelf te investeren en
zoek jij hulp en een goed netwerk?

Co-investeerders
Ben jij…
• Ondernemer of investeerder?
•	Op zoek naar kansrijke projecten in
het sociale domein?
•	Bereid te participeren in een
sociale onderneming?
•	Bereid je knowhow, ervaring en
netwerk te delen?

Sociale Netwerkers
(toekomstige)
Sociaal Ondernemers
Ben jij…
• Een sociaal ondernemer (in spe)?
•	Op zoek naar funding (€200.000-

Ben jij…

• Ondernemer in de regio?
•	Op zoek naar een inspirerend
netwerk?
•	Draag jij sociaal ondernemen een
warm hart toe?

•	Wil jij bijdragen aan het stimuleren
van sociaal ondernemerschap in de
Regio Den Haag?
•	Overweeg je een lidmaatschap van
Social Club Den Haag?

Meld je dan aan voor deze unieke
events via: info@socialclubdenhaag.nl
Let op: deelname is beperkt dus doe
het snel.

Opzet
Social Club Investor Days is een
versnelling traject waarin een aantal
data centraal staan:

14 november 2016
Via www.socialclubdenhaag.nl/
idee-indienen kan je jouw ondernemersplan indienen. De week erop
wordt bekend welke kandidaten zijn
geselecteerd om te komen pitchen op
14 december.

14 december 2016 (event 1)
De 1e ronde: De geselecteerde kandidaten pitchen hun idee. Publiek en
experts uit het bedrijfsleven geven
feedback aan verdiepingstafels. De
jury bepaalt welke kandidaten doorgaan naar de tweede ronde.

december 2016 - april 2017
De 2e ronde: De kandidaten krijgen een persoonlijke coach vanuit
Social Club Den Haag die ze door het
versnellingstraject begeleidt. Tussen
event 1 en 2 volgen ze 5 workshops

ter ondersteuning van hun ondernemingsplannen. Daarnaast ontvangen
zij nog een financiële bijdrage van
€1.500 om hun ondernemingsplan
verder uit te werken.

april 2017
Fonds 1818 en Rabobank Regio Den
Haag beoordelen de ontwikkeling van
de plannen en bereidt toekenningen
voor.

20 april 2017 (event 2)
Finale! Tijdens dit event pitchen
de kandidaten hun plannen en de
voortgang. Fonds 1818 en Rabobank
Regio Den Haag kennen aan kansrijke plannen die voldoen aan de economische en maatschappelijke criteria,
een financiering toe of neemt deel in
geselecteerde initiatieven.

Waarom
Fonds 1818, Rabobank Regio Den
Haag en Social Club Den Haag
hebben gemeenschappelijke doelen:
stimuleren van sociaal ondernemerschap in Den Haag en omgeving.
Fonds 1818 is een vermogensfonds
dat maatschappelijke projecten
steunt in de regio Haaglanden.
www.fonds1818.nl
Rabobank Regio Den Haag is founding father van Social Club Den Haag
en met haar Startersdesk dé partner
voor beginnende sociale ondernemingen. www.rabobank.nl/denhaag

