SamSam lid
Vereniging Bewoners Sandwijck (De Bilt):
Vaak hebben bedrijven, onroerend goedbezitters, stichtingen
en verenigingen geld in reserve, waar ze niet direct iets mee
doen. Het monumentale pand Sandwijck in De Bilt is hiervan
een voorbeeld. “Na een kraakgeschiedenis van bijna tien jaar
is het gelukt om ons pand door een kleine ideële woningbouwcorporatie aan te laten kopen. Daardoor kon het gerenoveerd worden en werd onze bewoning gelegaliseerd met de
mogelijkheid het zelf te beheren en betaalbare woonruimte te
realiseren voor twintig bewoners. Zo stelden we onze idealen
veilig. Ondertussen stond het geld van de ‘bouwpot’ jarenlang
niets te doen op een rekening van een bank. In 2004 hebben
we als bewonersvereniging besloten dat geld bij SamSam in
te leggen. Zo kunnen we ook wat dat betreft dicht bij onze
doelstelling blijven: het steunen van woongroepen die wonen
op een eigen gekozen manier nastreven.”

Geld moet rollen...

Vereniging Solidair
SamSam is onderdeel van vereniging Solidair. Bij vereniging Solidair zijn bedrijven, woonverenigingen, non-profit organisaties,
vrijwilligersinitiatieven en mensen die op persoonlijke titel deelnemen, aangesloten. Solidair kiest voor een praktijk die de menselijke maat, duurzaamheid en zelfredzaamheid voorop stelt. Wat kunnen de leden met elkaar betekenen? Huiseigenaren kunnen
de meerwaarde van het onroerend goed inzetten, bedrijven stellen hun expertise ter beschikking of dragen een deel van de winst
af, individuen kunnen spaargeld via Solidair inzetten.
Doel van vereniging Solidair is het realiseren van een samenwerkingseconomie. De samenwerkingseconomie gaat een aantal
stappen verder dan bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vanuit de samenwerkingseconomie worden concrete
alternatieven ontwikkeld en uitgevoerd. Het realiseren van een arbeidsongeschiktheidsfonds voor zelfstandigen is hier een voorbeeld van. Het mogelijk maken van een opvanghuis voor vrouwen zonder verblijfsvergunning waar zij professionele begeleiding
krijgen om weer grip op hun eigen leven te krijgen is een ander voorbeeld. Hiernaast wordt geïnvesteerd in onderzoek, scholing
en cursussen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Leden van SamSam worden regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen vereniging Solidair.


www.solidair.nl
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Wil je meer weten over SamSam, een
gesprek, het jaarverslag opvragen of
direct een leenovereenkomst afsluiten?
Ga naar de website of neem contact op.

Vereniging SamSam
Lauwerecht 55
3515 GN Utrecht
tel: (030) 276 09 30

fax (030) 272 15 32
samsam@solidair.nl
www.verenigingsamsam.nl
kvk: 30163539

www.verenigingsamsam.nl
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...maar wel de goeie kant op!

Duurzaam investeren,
vereniging SamSam

Liquiditeitslening voor Advies
Duurzame Technologie
Jaap van Leeuwen (Utrecht):
“Adviesbureau ADT heeft een onderzoek uitgevoerd
naar de invoering van de Nonolet. De Nonolet is een
toilet dat niet is aangesloten op de riolering. De inhoud
van de toiletten wordt verwerkt tot biologische compostkorrels. De toiletten zijn als pilotproject geplaatst
in woonschepen, pleziervaartuigen en woonhuizen.
Met de liquiditeitslening van € 12.000 was ADT in staat
om de tijd te overbruggen tussen aanvang van het project en de afronding.”

Als je geld tijdelijk niet nodig hebt kun je er op verschillende manieren mee omgaan.
Je kunt sparen, beleggen, opties of aandelen kopen of er helemaal niets mee doen.
Als je je geld duurzaam wilt investeren kies dan voor vereniging SamSam.

Wat is SamSam?

Waarom SamSam?

SamSam verstrekt microkredieten aan solidaire initiatieven. Microkrediet is vooral bekend door de positieve rol die het heeft
in ontwikkelingslanden. Voor bedrijven in Nederland is het vaak
moeilijk een kleine lening te krijgen. Het gaat bij SamSam om
kredietverstrekking aan bedrijven, collectief georganiseerde
woonprojecten of sociaal-maatschappelijke initiatieven die meewerken aan het realiseren van een samenwerkingseconomie
en/of lid zijn van vereniging Solidair (zie elders).

Spaargeld dat je op een bank zet gaat de hele wereld over. Je
financiert hiermee projecten waar je geen weet van hebt of
waar je misschien niet achter staat. Bij SamSam weet je precies waar je geld voor wordt gebruikt. Je kunt hier zelf sturing
aan geven als je dat wilt of nodig vindt. Het grootste rendement
bij SamSam zit niet in het financiële voordeel, maar in het
realiseren van een samenwerkingseconomie.

 www.adt.nl

Investeringskrediet
Hoogstraatgemeenschap (Eindhoven)

“Het idee om een Wereldeetwinkel te beginnen was er al langer maar in 2006 werd het werkelijkheid. Uitgangspunt is de
verkoop van bewust, lekker, gezond en betaalbaar eten en
drinken. We proberen ook vluchtelingen betaald werk te bieden, bijvoorbeeld als we cateren op feesten. De ingrediënten
zijn afkomstig uit de streek, biologisch, eerlijk en van het seizoen. Voor de verbouwing en andere opstartkosten hebben we
een lening van € 13.000 ontvangen. Naast de lening hebben we
juridisch advies gekregen omdat we met de eigenaar van het
pand op een aantal punten van mening verschilden. Ook hebben we advies gekregen bij het verkrijgen van de nodige vergunningen. Het was niet eenvoudig maar nu we het mogelijk
hebben gemaakt zijn we heel erg tevreden met het resultaat.”

Vereniging Solidair nam in juli 2007 het beheer over van
het monumentale kloosterpand van de Hoogstraatgemeenschap in Eindhoven. Het pand, waarin onder andere Emmaus en Stichting Vluchtelingen in de Knel zijn
gevestigd, was de afgelopen honderd jaar het bezit van
de congregatie Zusters van Liefde te Schijndel en zal op
termijn helemaal aan Solidair worden overgedragen.
Een investeringskrediet van € 5950,- maakt dit mede
mogelijk.
Zuster Theofrieda van de Hoogstraatgemeenschap: “Het
was voor ons 25 jaar geleden een opdracht om het op
dat moment vrijwel leegstaande pand een maatschappelijke doelstelling te geven. Wij hadden destijds niet
kunnen vermoeden dat dit op een dergelijke mooie
manier zou slagen. We hebben er alle vertrouwen in dat
de bijzondere doelstelling van de gemeenschap en de
betekenis die het heeft voor Eindhoven en omgeving bij
Vereniging Solidair in uitstekende handen is.”

 www.vreemdestreken.nl

 www.hoogstraatgemeenschap.nl

Opstartkrediet voor Wereldeetwinkel
Judith Scheltema (Wageningen):
Hoe werkt het?
SamSam lid
Han Crooijmans (Nijmegen):
“Het is voor mij vanzelfsprekend dat ik mijn geld bij
SamSam heb staan. Ik vind het zinnig dat mijn geld
wordt gebruikt om maatschappelijk waardevolle projecten mee te realiseren. Dat is voor mij de kern van een
solidaire samenleving. Ik heb er ook alle vertrouwen in
dat er niet lichtzinnig met het geld en de risico’s wordt
omgesprongen. De afgelopen jaren is het geld goed
gebruikt en ingezet. Ik heb altijd nog de mogelijkheid om
me er zelf mee te bemoeien. Prima toch?”

Als lid kun je een door jou te bepalen bedrag door SamSam
laten investeren. Het bedrag kan variëren van € 100,- tot
enkele duizenden euro’s. Je kunt altijd een bedrag bijstorten
of (gedeeltelijk) weer opvragen. Je kunt aangeven of je een
inflatievergoeding wilt ontvangen (maximaal 2,5%). SamSam
investeert duurzaam en veilig, waarbij een liquiditeitsbuffer
ervoor zorgt dat je geld beschikbaar is wanneer je het nodig
hebt.
Tenminste één keer per jaar is er een ledenvergadering waarop leden meepraten en meebeslissen over het beleid en de
toekomst van SamSam. Je kunt als persoon lid worden, maar
ook als bedrijf of (woon)vereniging. Op de website staat het inschrijfformulier. Wil je meer informatie of een gesprek, neem
dan contact op.

