spaarkringen
rijker door samen sparen
Wat zou jij doen met wat extra geld?

oo
oo
oo
oo

Een reisje maken?
Reserveren ”voor het geval dat”?
In je eigen zaak investeren?
Je kinderen een extraatje geven?

Vind jij sparen ook zo lastig?
 Een spaarkring helpt je hierbij
 Je steunt elkaar in discipline
 En je leert budgetteren en besparen

Wat heb je aan een spaarkring?
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Meer geld, dus meer mogelijkheden
Je leert nieuwe mensen kennen
Greep op je financiën
Zelfvertrouwen

Voor wie?

Wil je wat meer geld achter de hand hebben?
Of beter greep hebben op je financiën?
Kom dan bij een spaarkring.
Een spaarkring is ook geschikt voor ondernemende
mensen die baat hebben bij kleine leningen om hun
dromen waar te maken.

Hoe werkt een spaarkring?

Een spaarkring bestaat uit 8 tot 20 mensen, die
regelmatig bij elkaar komen, een jaar lang.
Hoeveel je spaart, bepaal je zelf. Belangrijk is wel
dat je iedere bijeenkomst iets inlegt, hoe weinig
ook. Zo kun je een leuk kapitaaltje opbouwen.
De spaarkring kan ook beslissen om uit de
gezamenlijke pot leningen te geven.
Voor tegenvallers, een noodzakelijke aankoop, of
om te investeren in je zaak. Aan het einde van het
jaar moeten alle leningen afbetaald zijn en krijgt
iedereen zijn inleg terug.

Dit zeggen deelnemers

“In het begin dacht ik dat ik niet zou kunnen sparen.
Maar later merkte ik dat je wel een manier vindt om
iets te sparen, al is het maar 50 cent.”
“Ik voel me trots op mezelf dat ik spaar,
en ik ga nu ook bewuster met m’n uitgaven om.”
“Als ik € 200 leen, leg ik uit waarom. Het helpt
me duidelijk te zijn over wat ik er mee wil doen.
In onze groep is geld een middel om samen te groeien.
En voor mij persoonlijk om als ondernemer te groeien.”

Doe je mee?
Of wil je eerst meer informatie?
06 2029 4931
info@cash2grow.org
www.cash2grow.org

