JOUW PERSOONLIJKE UITNODIGING
Beste Jonge Ondernemer,
Jij bent exclusief geselecteerd uit de Duurzame Dinsdag
koffer om kans te maken op € 10.000 en de impact van
jouw onderneming een boost te geven!

*Het prijzengeld is belastingvrij en er zijn geen
investeringsverplichtingen

Sta jij op het punt om met jouw onderneming de wereld te
veranderen?

MELD JE AAN EN MAAK KANS OP € 10.000 PRIJZENGELD*

ROADMAP

MELD JE HIER AAN

*Het prijzengeld is belastingvrij
*Het prijzengeld is belastingvrij en er zijn geen investeringsverplichtingen

ORGANISATIE

AANMELDEN | APRIL

FILMPJE | MEI

PRESENTATIE | JUNI

Meld je online aan en geef aan
hoe jouw impact kan worden
vergroot met het prijzengeld.
Aanmelden kan tot 21 april 2021.

Op 10 mei kiest de jury 6 - 9
Finalisten. Deze finalisten worden
gevraagd om een kort en simpel
(telefoon) filmpje aan te leveren.

Op 15 juni presenteren
de finalisten online en kan de jury
vragen stellen. 22 juni worden de
winnaars bekendgemaakt.

SustainableMotion en investeerders van vermogensbeheerder Family
Office Den Haag vinden het belangrijk dat jonge startende ondernemers
hun positieve impact kunnen blijven vergroten en daarom krijgen 3 jonge
ondernemers elk 10.000 euro prijzengeld en 5 uur financieel consult.

VEELGESTELDE VRAGEN
Wat is de Duurzame Ondernemer Booster
(DOB)?
De kans om voor jouw onderneming een
financiële boost te winnen om meer
positieve impact te kunnen maken met
jouw product of dienst.
Wie organiseert de DOB?
SustainableMotion organiseert de DOB
samen met vermogensbeheerder Family
Office Den Haag, in opdracht van enkele
filantropische investeerders. Duurzame
Dinsdag is partner van de DOB.
Waarom wordt de DOB georganiseerd?
Enkele filantropische investeerders van
vermogensbeheerder Family Office Den
Haag geloven in de drive van jonge mensen
en om deze jonge duurzame ondernemers
verder helpen stellen zij belangeloos
prijzengeld ter beschikking.
Is de DOB een investering?
Nee, het betreft vrij te besteden prijzengeld
aan b.v. prototypes, onderzoek, expertise,
technische ondersteuning of productver
beteringen.
Wat doen jullie met mijn gegevens?
De gegevens die je bij het aanmelden
invult worden uitsluitend gebruikt om je
te informeren over de DOB, de finalisten
en winnaars te bepalen. Geen enkele
gegevens worden met derden gedeeld.
Hoe kom ik in contact met de organisatie?
SustainableMotion is het eerste aanspreek
punt voor de DOB en is te bereiken via:
020 – 358 59 63
info@sustainablemotion.nl
www.sustainablemotion.nl

Wie is er exclusief uitgenodigd?
Een selecte groep ondernemers uit de
Duurzame Dinsdag koffer 2020 is persoon
lijk uitgenodigd om zich aan te melden op
basis van de volgende criteria:
• Minimaal 1 van de oprichters/
eigenaars is jonger dan 32
• Draagt bij aan een duurzame
samenleving
• De onderneming is in de test- of
uitvoerfase (geen ideefase)
Hoe kan ik mij aanmelden?
Als je persoonlijk bent uitgenodigd kan je je
via deze link online aanmelden. Je beant
woordt de vragen in het formulier waarbij
je aangeeft wat je onderneming doet en
hoe jij het prijzengeld graag wil besteden.
Wat zijn de deelnamevoorwaarden?
• Je hebt deze persoonlijke uitnodiging
ontvangen
• Je moet je online aanmelden vóór
21 april 2021
• Je onderneming is geregistreerd bij
de KvK
• Je hoeft geen winst te maken, maar er
moet wel aantoonbare (maatschap
pelijke) impact zijn
• Je bent op dit moment geen onderdeel
van een investeringsprogramma zoals
incubators of accelerators
Waarom alleen de Duurzame Dinsdag koffer?
De Duurzame Dinsdag koffer is de grootste
verzameling van duurzame ondernemers.
De ondernemers uit de koffer hebben
daarmee ook al aangetoond positieve
impact te willen maken en kunnen daarbij
vaak nog een steuntje in de rug gebruiken.
Wordt dit vaker georganiseerd?
De DOB vond in 2020 voor het eerst plaats.
Na de succesvolle eerste editie wordt deze
nogmaals in 2021 georganiseerd.

Wat is het prijzengeld en waar kan ik het
voor inzetten?
Er worden 3 winnaars gekozen die elk
€ 10.000,- euro prijzengeld ontvangen en
aanvullend 5 uur aan financieel consult
van Family Office Den Haag. Je geeft bij
je aanmelding op waar je het geld aan
gaat besteden. Het geld is vrij te besteden
aan b.v.:

Prototypes, onderzoek, expertise, technische
ondersteuning of productverbeteringen.
Het prijzengeld is niet bedoeld voor:

Salaris, marketing/sales of het aflossen van
schuld.
Zitten er verplichtingen aan het prijzengeld?
Ja, het prijzengeld moet uiteindelijk een
maatschappelijk belang dienen en je dient
het geld te besteden aan wat je hebt
opgegeven bij je aanmelding.
Heeft de organisatie invloed op mijn
onderneming?
Nee, het prijzengeld wordt belangeloos ter
beschikking gesteld en de organiserende
partijen hebben geen enkele invloed op je
onderneming.
Is het prijzengeld belastingvrij?
Ja, wanneer het prijzengeld wordt ingezet
ten behoeve van het maatschappelijk
belang is het vrijgesteld van kansspel
belasting op grond van artikel 2, lid 1,
sub b van de Wet op de kansspelbelasting.
Je dient het prijzengeld wel als inkomsten
op te geven bij de inkomstenbelasting.
Kan ik deelnemen als ik eerder prijzengeld of
investeringen heb ontvangen?
Ja, met uitzondering van investeringen van
begeleide investeringsprogramma’s zoals
bij incubators of accelerators, waarbij zij
een commercieel belang hebben in jouw
onderneming.

Hoe werkt het selectieproces?
Op basis van de aanmeldingen worden
6 tot 9 finalisten gekozen door een jury.
Deze finalisten worden gevraagd een
kort filmpje en een korte financiële ver
antwoording aan te leveren. Deze filmpjes
worden door de finalisten toegelicht in
een online presentatie aan de jury. De jury
bepaald op basis van het filmpje en de
presentatie wie de 3 winnaars zijn.
Wat zijn belangrijke data?
Je kan je tot 21 april aanmelden. De
finalisten worden op 10 mei persoonlijk
benaderd. De deadline voor de finalisten
om het filmpje in te sturen is 27 mei. De
online presentatie is 15 juni. De winnaars
worden 22 juni persoonlijk benaderd met
het goede nieuws.
Wie zit er in de jury?
Medewerkers van Family Office Den Haag
en de filantropische investeerders.
Waar beoordeelt de jury de op?
De jury kiest op basis van de aanmeldingen
eerst de finalisten. De jury bepaalt uit
eindelijk welke 3 ondernemers het prijzen
geld ontvangen.
De jury beoordeelt de finalisten en
uiteindelijke winnaars op de volgende
criteria:
Finalisten
•
•
•
•

Potentie
Maatschappelijke Impact
Innovatie
Impact prijzengeld

Winnaars
•
•
•
•

Motivatie
Haalbaarheid
Financiële verantwoording
Impact prijzengeld

