APURAPROJECTS:
“WHERE IDEAS TURN INTO REALITY”
Handleiding voor het opzetten en crowdfunding van uw project op ApuraProjects
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“We zijn wat we denken
Wat we zijn vloeit voort uit onze gedachten
Met ons denken scheppen we de wereld…”
Boeddha
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VOORWOORD
Suriname is anno 2014 in een versnelde economische

projecten daadwerkelijk mogelijk is, middels

ontwikkeling geraakt. Echter zien wij deze trend op

transparante online CF platformen.

diverse sociaal-maatschappelijke gebieden niet op
hetzelfde niveau terug . Dit terwijl de behoefte om

Via ApuraProjects bieden wij u de mogelijkheid om

te investeren in dergelijke initiatieven is gestegen;

op een eenvoudige wijze gebruik te maken van CS

zowel bij de lokale bevolking als bij de Surinaamse

en CF voor het financieren en ondersteunen van uw

diaspora en vrienden van Suriname.

project, gericht op Suriname. Deze handleiding dient ter
ondersteuning en als leidraad bij het realiseren van uw

Een gunstige ontwikkeling is de penetratie van

project op ApuraProjects. Daarnaast staat TeamApura

social-media in Suriname, en de wil om met elkaar

gedurende het proces voor u klaar om samen uw project

te ‘connecten’ op nationaal en internationaal niveau,

tot een succes te maken.

zowel offline als online: we bondru! Crowdsourcing (CS)
en Crowdfunding (CF) zijn manieren om een (online)

Lets make it happen, together!

sociaal netwerk in te schakelen bij het realiseren van
initiatieven. De opkomst van dit fenomeen laat zien dat

Vriendelijke groet,

het financieren en ondersteunen van betekenisvolle

Miguel Rodrigues, Managing Director
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CROWDFUNDING: HET NIEUWE INVESTEREN
CrowdFunding (CF) is een alternatieve wijze voor het
financieren van projecten. In de meeste gevallen ging
men naar de bank om een kredietaanvraag te doen
en zo startkapitaal te verkrijgen voor hun project.
Met de opkomst van CF doet men steeds meer een
beroep op de massa om gelden te verzamelen voor
hun initiatieven. CF verloopt - in tegenstelling tot bij
de bank - zonder financiële intermediairs, maar zorgt
voor direct contact tussen investeerders/donateurs
en ondernemers. Online CF-platformen maken het
voor een ieder mogelijk om relatief kleine bedragen
te doneren aan projecten in ruil voor willekeurige giften
uit waardering van de ondernemer.
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CROWDFUNDING VOOR SURINAME
HOE WERKT DAT?
1

Akkoord met de project richtlijnen

2

Indienen van het projectplan voor beoordeling door ApuraNetworks en een
onafhankelijke financiële instelling in Suriname

3

Bij goedkeuring volgt een GO! voor het project of feedback wanneer afgewezen

4

Upload van het project op ApuraProjects

5

Start van de CrowdFunding (CF) campagne

6

Binnengehaalde donaties worden beheert door een Nederlandse financiële instelling

7

Na afloop van CF-termijn (± 60 dagen) wordt het binnengehaald bedrag overgemaakt
naar de financiële instelling in Suriname. ApuraNetworks’ fee wordt geïnd.

8

Uitbetaling van donaties in tranches aan projectinitiator

9

Periodieke rapportage over projectvoortgang

10

Updates van projectvoortgang aan donateurs

6
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GEDONEERD
0 van 60 dagen over
Onafhankelijke NL Bank
Rekening Derden Gelden
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“I don’t think you should just do what makes you happy.
Do what makes you great. Do what’s uncomfortable and
scary and hard but pays off in the long run…”
C h a r l i e Da y

8

Apura-brochure-DEF.indd 8

A p u ra

23/06/14 12:21

ONS PROJECT REALISATIE PROCES
DG1

CONCEPT

DG2

DEFINE

CROWDFUNDING

UPLOAD

EXECUTE

Heb ik een concreet idee van wat
ik wil realiseren en heb ik daar
geloof & vertrouwen in?

CLOSE-OUT

Hoe is het gehele realisatie proces
verlopen? Wat heb ik geleerd en
hoe kan ik dat delen?

Heb ik in een uitgewerkt plan een
goed vooruitzicht van hoe ik dit ga
realiseren?

Is alles en iedereen ready voor
een succesvolle project executie/
realisatie?

Heb ik het juiste video- en foto
materiaal om mijn CF behoefte goed
over te brengen?

Heb ik alle beloningen (tegenprestaties)
verstuurd naar de donateurs als dank
voor hun steun en donaties?

Is het project
realistisch
en heeft het een
maatschappelijke
Impact?
Heeft het
project een
goede financiële
onderbouwing?

Ben ik ready voor het starten
van mijn CF campagne met de
juiste online en offline marketing?
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Legenda
Decision Gate 1

X. Start

rkt
e

De “x-start” houdt in dat u vanaf scratch begint
met uw project waarbij het project concept
X. Start

le
p.
er.

DG1

Screening van uw concept-project plan door
ApuraProjects waarbij wordt geëvalueerd

nog uitgewerkt moet worden. In deze fase kan

of uw project voldoet aan onze project

ApuraProjects al toegevoegde waarde bieden

richtlijnen. Er wordt vooral gelet of het project

door u meteen in de juiste richting te sturen.

een maatschappelijk impact heeft en of een
algemeen belang dient.

Y. Start
Decision Gate 2

Deze start is van toepassing voor project
initiators die al een project plan hebben
Y. Start

voldoet
n of het

inclusief een financiële onderbouwing. U kunt

DG2

In deze fase wordt er een evaluatie gedaan
van uw project door ApuraProjects in

dit plan meteen e-mailen naar ApuraProjects

samenwerking met een onafhankelijke

of neem gerust contact met ons op. U kunt

financiële instelling/Bank in Suriname.

vervolgens gelijk ook uw project uploaden via

U wordt binnen 10 werkdagen geïnformeerd

ons online project formulier. Belangrijk dat u

of uw project wel/niet in aanmerking komt

hierbij ook de project promo video toevoegt en

voor CrowdFunding op ApuraProjects.

of het fotomateriaal.

ect plan
erkdagen
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Y. Start

1. CONCEPT

X. Start

Project
initiator/
eigenaar

Lees –
Project
Richt lijnen
(Start)

DG1

Maak
Concept
Plan

2. DEFINE

DG2

Invullen
online
project
formulier

Maak
Project
Plan

Evaluatie
Concept Plan
(optioneel)

Apura
Projects
Feedback

Maak –
Promo
Video &
Foto’s

Evaluatie
online project
formulier

4. CROWDFUNDING

5. EXECUTE

Start CF
Campagne +
Marketing

Rapporteervoortgang
realisatie
aan Bank +
Donateurs

Publiceer –
Online
project

Sluiten
van Donatie
Periode

Schrijf
Close-out
Artikel
(Einde)

Promotie
Close-out
Artikel

Uitbetaling
project donatie
bedrag in
trances

Doneer aan
project via
Apura.org

Donateurs

Actie / Vereiste

6. CLOSE-OUT

Feedback
Evaluatie –
Project
Plan

Financiële
instelling/
Bank In
Suriname

Evaluatie

3. UPLOAD

Reageer op
voortgang
project

Reageer op
close -out
artikel

Ondersteuning
11
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CONCEPT
Een project kan vele vormen aannemen (vb. een film, onderwijs in het binnenland, ontwikkelingen in de
gezondheidszorg, etc.). Bepaal vooraf wat voor soort project u wilt realiseren en ook waarom u het wilt realiseren.
Raadpleeg hierbij de project richtlijnen; aan deze voorwaarden zal uw project moeten voldoen.
De campagne is een belangrijk onderdeel van uw project. Dat zal ervoor moeten zorgen dat men bekend wordt
met uw project; niet alleen met het bestaat ervan, maar ook met de maatschappelijke bijdrage die het project
kan leveren. Bedenk manieren om deze informatie op een leuke en aantrekkelijke manier te verspreiden.

Project Categorie

Giften

De project categorieën zijn: Gezondheidszorg, Onderwijs & Onderzoek,

Door giften aan te bieden in ruil voor een donatie kunt u mensen

Sport & Welzijn, Huisvesting & Opvang, Toerisme, Kunst & Cultuur,

aansporen uw project te ondersteunen. Denk daarom goed na over

Film & Fotografie, Flora & Fauna, Natuur & Milieu, Voeding & Eten,

het soort giften die u kunt geven aan uw donateurs. Dit hoeft niet

Literatuur & Schrijven en Wetenschap & Technologie.

evenredig te zijn aan het gedoneerd bedrag maar is eerder een uiting

NB: Projecten die van deze categorieën afwijken zijn bespreekbaar.

van waardering. Hierover meer op p. 15 (Upload).

Project Campagne

Tips

Een campagne draagt bij aan de bekendheid van uw project; hoe

•

Anderen zullen uw droom pas geloven, als u er zelf ook in gelooft;

meer mensen erover praten, hoe sneller men tot actie overgaat.

•

Samen staan we sterker, wees dus niet bang om hulp te vragen;

Beeldmateriaal is een effectieve manier om de Community aan te

•

Wees origineel!

sporen om te doneren; zo maken zij kennis met degene en/of hetgeen
in wie of wat ze kunnen investeren. Naast beeldmateriaal kunt u
denken aan presentaties, krant-advertenties, social media, etc.

NB: ApuraProjects presenteert enkel projecten die voldoen aan alle voorwaarden uit de project richtlijnen. Deze kunt u achterin deze handleiding terugvinden.
Twijfelt u of uw project geschikt is voor ApuraProjects (of dat ApuraProjects geschikt is voor uw project), neemt u dan contact op met TeamApura.
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DEFINE
De basis van een project ligt in een projectplan; dit geldt dan ook als vereiste voor uw project op ApuraProjects.
Het omvat alle projectinformatie die dient als leidraad gedurende het realisatieproces. Hierin kunt u
concretiseren wat u nodig heeft in een specifieke fase; de financiële onderbouwing is bijvoorbeeld een essentieel
onderdeel. Het financieel einddoel* zal in de financiële onderbouwing moeten worden vastgesteld. Een project
plan omvat o.m. uw projectdoelstellingen, informatie over lange- en korte termijn activiteiten, eventuele samen
werkingsverbanden en, uiteindelijk, een verantwoordingsrapport. Meer over het laatste in de Execute-fase.

Opbouw van het Projectplan:

Hoofddoelstellingen

*

Stel een redelijk en realistisch financieel einddoel vast
die de kosten van het project zullen dekken. Het is van

evt. Subdoelstellingen

groot belang dat u transparant bent in uw einddoel.

Financiële
onderbouwing

onderdeel van het projectplan. Zijn ook de hoofd- en

Planning

daarbij in gedachte welk belang uw project dient en

De financiële onderbouwing is daarom een belangrijk
subdoelstellingen eenmaal concreet geformuleerd,
dan kunt u gericht naar het einddoel toewerken. Houdt
wat het effect van uw project zou (moeten) zijn.

Let op: heeft u eenmaal uw financieel einddoel kenbaar gemaakt aan de Community, dan kan dit niet meer worden aangepast.
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UPLOAD
Door het online project formulier op ApuraProjects in te vullen vindt de Upload van het project plaats. De keuzes
voor het project die in de Concept-fase en in de Define-fase zijn uitgedacht, kunnen hier nu worden toegepast.
De volgende onderdelen vergen extra aandacht: de projectomschrijving, foto- en videomateriaal en giften.

Projectomschrijving

De projectomschrijving is opgesplitst in twee delen,
namelijk een korte en een lange samenvatting:

Kort:

Lang:

•

Wat is het doel?

•

Achtergrondinformatie over de projectinitiator(s)

•

Hoe wordt dit doel bereikt?

•

Het maatschappelijk, economisch of sociaal belang

•

Wie of wat profiteert daarvan?

Max. 125 woorden

van het project;
•

Huidige status van het project;

•

Projectdoelstellingen;

•

Benodigdheden.

Circa 2000 woorden

14
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De presentatie van uw project, de Launch, vergt enige creativiteit. Wees niet te zuinig in uw aanpak;
de eerste indruk is veelal de belangrijkste! Een video en (men name) fotomateriaal is essentieel om
een goed beeld te geven van uw project.
Video
Door beelden te laten zien die met uw project te maken hebben, kunt
u een bepaalde emotie overbrengen en de Community inspireren en
aansporen om te investeren in uw project.
Fotomateriaal
Door middel van fotomateriaal kunt u de ontwikkelingen van het
project vastleggen en delen met de Community, die op deze manier op
de hoogte blijft van recente activiteiten.

Als laatste onderdeel van de Launch fase: de Giften. Geef blijk van waardering aan uw donateurs
door hen ook iets terug te geven. Dit is van essentieel belang voor het binnenhalen van donaties.
•

Wees creatief & biedt unieke producten of ervaringen aan;

•

Donaties tussen de €10 en €50 gelden als leidraad voor de meest populaire giften!

•

Zorg voor voldoende giften op voorraad, m.n. de meest populaire giften;

•

Giften kunnen een belangrijke rol blijven spelen, ook na afronding van het project.

A pu ra Netw ork s | H andleiding v o or het o pz et t en en
v ancro
uwwdfund
pro j e cti ng
opvan
Ap ur
uwaPprroj
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CROWDFUNDING
Opmerkelijke, bijzondere projecten kunnen steun verwachten uit alle hoeken die het web te bieden
heeft. Voor de meeste projecten geldt dat die steun afkomstig zal zijn van familie, vrienden en het
zakelijk netwerk. Waar de steun ook vandaan mocht komen, van belang is het dat deze potentiële
donateurs net zo enthousiast raken van uw project als uzelf. Geef hen het gevoel dat zij deel
uitmaken van iets speciaals!

Kondig uw project aan

Houdt het persoonlijk

Breng uw familie en vrienden als eerst op de hoogte

Na aankondiging van uw project is het aan te raden

van uw project, zodat zij hun betrokkenheid kunnen

om uw netwerken te onderhouden. Middels een

tonen. Deel uw project vervolgens op social media.

sympathieke en persoonlijke boodschap kunt u emotie

Wees wel genuanceerd; u wilt voorkomen dat men

en enthousiasme effectiever overbrengen en mensen

uw berichten gaat zien als spam, dat heeft een

herinneren aan het belang van uw project.

averechts effect!
Tip: Het hosten van een bijeenkomst/evenement is een manier om veel
mensen in één keer toe te spreken & te ontmoeten!

16
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Media talks!
De beste manier om informatie te verspreiden is via

Deel uw project via Social Media! Geeft beknopte

de media. Wees gerust, u hoeft niet op het 20:00u

informatie over het project, voeg een link naar uw

journaal te verschijnen! Bloggers, journalisten

projectpagina toe aan het bericht en trek hiermee

en kranten zijn altijd op zoek naar iets nieuws en

potentiële donateurs aan naar uw project.

speciaals om over te schrijven; zorg ervoor dat uw
project niet aan hun aandacht voorbij gaat.

vb. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google +, YouTube, etc.

Uw projectpagina is uw visitekaartje. Houdt deze dus actueel en vermeld de nieuwste ontwikkelingen
van uw project door projectupdates te uploaden. Door fotomateriaal (en/of video’s!) toe te voegen
houdt u uw projectpagina levend en transparant.

Project updates

Zoals eerder is aangegeven in de Define-fase is het financieel einddoel niet flexibel. Heeft u het financieel
einddoel eenmaal vastgesteld, dan kan dit niet meer worden aangepast.
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EXECUTE
Donateurs stellen het veelal op prijs om terug te zien wat hun bijdrage heeft opgeleverd voor het project.
Ook hier is transparantie van groot belang. Aan de hand van foto-updates, nieuwsbrieven, social media,
en dergelijke, kunt u uw donateurs op de hoogte houden van recente ontwikkelingen. In sommige gevallen
- bijvoorbeeld als gift voor een donatie - kan het leuk zijn om donateurs uit te nodigen om uw project te
bezichtigen, zodat zij de ontwikkelingen van dichtbij kunnen meemaken.

Tijdens de executie van het project worden fondsen
aan u, de project eigenaar, in tranches uitbetaald
door een financiële instelling in Suriname. Voordat
uitbetaling kan plaatsvinden, dient u een rapport over
te dragen waarin u o.a. de financiële kostenposten van
het project verantwoord. De hoogte en de frequentie
van de tranches hangt af van de hoogte van het
financieel einddoel en project planning.

18
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CLOSE-OUT
De Close-out fase is de afronding van uw project.
Is de samenwerking met ApuraNetworks u goed
bevallen? Dan kunt u ook na realisatie van uw
project betrokken blijven bij onze werkzaamheden.

Become an Ambassador!
U, als projecteigenaar, kunt ambassadeur worden
van ApuraNetworks. Als ambassadeur staat u achter
de visie van ApuraNetworks om mensen te helpen
hun ideeën/dromen te verwezenlijken en samen te
werken aan de verdere duurzame ontwikkeling van
Suriname. U krijgt de gelegenheid om ApuraNetworks
te vertegenwoordigen op evenementen om daar uw
ervaringen te delen en anderen te inspireren.

Projectfilm
Voor velen is de stap om een project te realiseren
een drempel; succesverhalen kunnen hen inspireren
en motiveren om onzekerheid te overbruggen en de
uitdaging aan te gaan.
ApuraNetworks biedt u (daarom) de mogelijkheid om
uw succesverhaal vast te leggen op film: een mooi
aandenken en ook handig, mocht u in de toekomt nog
meer projecten willen realiseren!

xecu te
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APURASUPPORT
Zijn er na het lezen van deze handleiding
nog onduidelijkheden en/of heeft nog
vragen?

TeamApura staat in elke fase

van uw project voor u klaar. Wij bieden
zowel online als offline support en kunnen
u bijstaan bij o.a. het maken van een
projectplan, de upload van uw project
op ApuraProjects & de marketing ter
ondersteuning van uw campagne. In het
schema hieronder is aangegeven in welke
fase wij u op een specifieke wijze kunnen
assisteren.

Veel succes!

20
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DG1

X. Start

1. CONCEPT

DG2

Y. Start

2. DEFINE

3. UPLOAD

Project Fasen

Resulaten =>

Conceptproject plan

Final-project
plan + financiële
onderbouwing

Project online op
apura.org
+ project video
& foto materiaal

4. CROWDFUNDING
Project budget
en hulpmiddelen

5. EXECUTE
Project
doelstellingen
gerealiseerd

6. CLOSE-OUT
Het succes
verhaal &
geleerde lessen
delen.

Apura Project Support
A. Offline (F2F)
Support

B. Online
Support/ helpdesk

Ondersteuning
bij het
conceptualiseren
van het project /
Brainstormen

Support bij het
definiëren of
opstellen van
het project plan
& productie van
promo video en
foto materiaal

Ondersteuning bij de executie van uw
project en tussentijdse rapportage.

Persoonlijk OF op afstand (tel, skype,
email) ondersteuning bij het invoeren
van uw project op ApuraProjects

Ondersteuning bij het schrijven
van het project close-uit rapport/
video Belangrijk voor uw volgende
projecten!

C. Marketing
Support

Online & offline marketing ondersteuning bij het voeren
van uw CF campagne en close-out

D. Controle &
Uitbetaling
i.s.m. Financiële
instelling

Financieel advies, beheer en controle van uw project
budget en uitbetaling van CF gelden.
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PROJECT RICHTLIJNEN
Het project is non-profit.

•

ApuraProject is op dit moment alleen toegankelijk voor projecten die
een (plaatselijk) maatschappelijk belang dienen zonder winstoogmerk.
Commerciële projecten zijn dus niet toegestaan. Het starten van een
project vanuit een commercieel georiënteerd bedrijf is wel mogelijk,
zolang het project zelf non-profit is.

•

Het project heeft een band met Suriname.

•

De focus van ApuraNetworks is gericht op de verdere ontwikkeling
van Suriname en haar diaspora, ongeacht nationaliteit of etniciteit.
Het is niet vereist dat het project in Suriname gevestigd dient te zijn;
wel zal worden beoordeeld in hoeverre er een verband bestaat tussen
het project en de ontwikkeling van Suriname & haar diaspora.

Het project valt onder de onderstaande categorieën.
De categorieën zijn: Gezondheidszorg, Onderwijs & Onderzoek,
Sport & Welzijn, Huisvesting & Opvang, Toerisme, Kunst & Cultuur,
Film & Fotografie, Flora & Fauna, Natuur & Milieu, Voeding & Eten,
Literatuur & Schrijven en Wetenschap & Technologie.
NB: Projecten die van deze categorieën afwijken zijn bespreekbaar.

De minimumleeftijd voor het starten van een project is
18 jaar.
Deelname en samenwerking aan een project door minderjarigen
is wel toegestaan. De Initiatiefnemer van het project draagt hiervoor
de verantwoordelijkheid.

Het volgende is niet toegestaan:
•
•

ApuraProjects is niet bedoeld voor individueel gewin of het
behartigen van persoonlijke belangen;
ApuraProjects verkoopt geen aandelen en verwerft geen leningen.
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•

•
•

ApuraProjects kan niet worden gebruikt voor de ontwikkeling
van offensief materiaal (bijv. haatzaaiende uitingen, pornografisch
materiaal, politieke onderschrijving of verzet, etc.).
Projecten voor multi-level marketing producten zijn niet
toegestaan.
Projecten mogen niet betreffen: vuurwapens, messen,
wapen-accessoires, wapenreplica’s en beveiligingsproducten.
Projecten mogen niet betreffen: narcotica, tabak,
voedingssupplementen, energiedranken, alcoholische dranken.
Projecten mogen niet betreffen: cosmetische producten, eye-wear,
coupons, kansspellen.
Projecten mogen niet betreffen: zelf-hulp materiaal
(boeken, audio, video, etc.) op zakelijk, financieel, emotioneel
en medisch gebied.

Het project is transparant over haar staat van
ontwikkeling.
Initiatiefnemers, partners en deelnemers kunnen de ontwikkelingen
van het project delen op ApuraProjects aan de hand van teksten,
foto’s, video’s en schetsen. Hierdoor worden potentiële donateurs
of project hulpverleners ook aangespoord om het project te
ondersteunen. Het is van groot belang om het project transparant
te houden, zodat men erop kan vertrouwen dat hun investeringen op
een eerlijke manier worden toegepast.

Over onze richtlijnen
ApuraProjects hoopt met dit initiatief mensen te helpen om ideeën en
dromen te realiseren. De richtlijnen zijn er om dit op een positieve,
eerlijke en veilige manier te verwezenlijken. De richtlijnen zullen
van tijd tot tijd worden bjgewerkt, vereenvoudigd en uitgebreid met
nieuwe mogelijkheden.
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ApuraNetworks
Berlaarstraat 175, Amsterdam
Nederland
T: +31 (0)6 319 48 7 28
Augusstraat 15, Paramaribo
Suriname
T: +597 881 77 24
T: +597 758 33 19
info@apura.org
www.apura.org

VISIT: APURA.ORG
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