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Brussel, 21 juni 2021 

 

Crelan helpt het crowdfundingplatform 

MiiMOSA op te starten in Vlaanderen 

 
Crowdfunding en -lending om lokale duurzame projecten in de 

landbouw- en voedingssector te stimuleren 

 

____________________________________________________________ 

 Het crowdfundingplatform MiiMOSA kan voor zijn opstart in Vlaanderen 

rekenen op de promotionele ondersteuning van Crelan. 

 Naast crowdfunding op rewardbasis zal het platform ook 

crowdlendingformules aanbieden aan landbouw- en voedings-

projecten. 

 De indieners van een project kunnen rekenen op het gespecialiseerde 

advies van MiiMOSA bij de inzameling van de middelen. 

 De actuele oproepfase loopt tot 15 november. 

 Crelan zal 6 ‘Duwtjes-in-de-rug’, toekennen in de vorm van een extra 

bijdrage van 10% van het ingezamelde bedrag voor het project. 

 

 

Het crowdfundingplatform MiiMOSA is operationeel klaar om de Vlaamse 

markt te betreden en kan voor zijn opstart rekenen op de promotionele 

ondersteuning van Crelan. 

 

Een vruchtbare samenwerking 

 

MiiMOSA is een Frans crowdfundingplatform dat zich volledig toelegt op het begeleiden 

van lokale duurzame projecten in de landbouw- en agro-voedingssector. Na een 

succesvolle opstart in 2015, wou het platform in 2017 zijn activiteiten uitbreiden naar 

Wallonië. Het zocht en kreeg daarbij de steun van Crelan. 
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Philippe VOISIN, CEO Crelan: “MiiMOSA richt zich op lokale 

duurzame projecten in sectoren die ons na aan het hart liggen: de 

landbouw en de agro-voeding. Het zijn steeds kleinschalige en 

duurzame projecten met een persoonlijk contact tussen de 

ondernemer en de consumenten die het financieel ondersteunen. 

61% van de gerealiseerde projecten gebruikt deze financiering om 

de eerste stappen te zetten in een duurzame omschakeling zoals 

een bio-aanbod en aandacht voor zero waste. Dit zijn realisaties 

waarin wij ons als duurzame coöperatieve bank terugvinden. Het 

aanbod van MiiMOSA vormt voor sommige projecten ook een 

aanvulling op een bancair krediet. ” 

 

 

Florian BRETON, oprichter van MiiMOSA: “Dankzij het 

uitgebreide netwerk en de promotionele ondersteuning van 

Crelan hebben we een snelle evolutie gekend op de Waalse 

markt. Sinds de start van onze samenwerking, nu vier jaar 

geleden hebben we meer dan 100 projecten begeleid en 

700.000 EUR opgehaald bij 9.000 geëngageerde burgers. 

Crelan overtuigde ons om nu ook de stap te zetten naar de 

Vlaamse markt.” 

 

 

 

Philippe VOISIN, CEO Crelan: “Wij zijn tevreden dat we na Wallonië en Brussel nu 

ook in Vlaanderen opstarten. Bij de start van onze samenwerking hebben we MiiMOSA 

geadviseerd om zich voor te bereiden om het aanbod en de dienstverlening ook aan 

de Vlaamse ondernemers te kunnen aanbieden. Zeker op het vlak van de korte keten 

kan dit aanbod een meerwaarde betekenen en ondernemers over de streep trekken.” 

 

 

Twee formules: crowdfunding en crowdlending 

 

MiiMOSA kan de ondernemer ondersteunen met twee oplossingen, namelijk 

crowdfunding en crowdlending.  

 

Bij crowdfunding krijgt de investeerder in ruil voor zijn/haar financiële steun een 

voordeel in natura, bijvoorbeeld een opstartende imker die enkele potten honing gratis 

of met korting aanbiedt. Het gaat algemeen over beperkte bedragen, gemiddeld 6.500 

EUR per project. 

 

Bij crowdlending staat er tegenover de inbreng een effectieve rentevergoeding en 

wordt er gemiddeld 100.000 EUR ingezameld. 
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Vijfde oproep tot projecten: tot 14 november 

  

Tot 14 november loopt een nieuwe oproep tot projecten, meteen de vijfde op rij en 

deze staat nu ook open voor de Vlaamse markt. Tijdens deze periode kunnen 

geïnteresseerde ondernemers een project indienen en bij de uitwerking van de collecte 

rekenen op de ervaring van MiiMOSA.  

Een kandidatuur voor een project kan ingediend worden op de website 

https://crelan.miimosa.com/. 

Crelan ondersteunt de oproep door hem breed bekend te maken via de website, de 

socialemediakanalen en via haar nieuwsbrief aan de klanten. Daarnaast zal de bank 

ook enkele ‘Duwtjes-in-de-rug’ toekennen. 

 

6 projecten kunnen rekenen op een ‘Duwtje-in-de-rug’ 

 

Met een ‘Duwtje-in-de-rug’-toekenning voegt Crelan 10% van het ingezamelde bedrag 

aan het project toe, met een maximum van 1.500 EUR per project. In plaats van 5 

projecten tijdens de vorige jaren zal de bank nu zes projecten op die manier een extra 

opsteker bezorgen. Een jury zal in november de 6 winnende projecten selecteren op 

basis van het innovatieve en ondernemende karakter van het project en op basis van 

de mate waarin de waarden van Crelan – persoonlijk – respectvol – verantwoord en 

verbonden – te herkennen zijn in het project. 

 

Enkele resultaten van vier jaar samenwerking 

 

 

https://crelan.miimosa.com/?lang=nl
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Deze vijfde oproep tot projecten is een gezamenlijk initiatief van MiiMOSA en Crelan, 

met de steun van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS). 

 

 

 
 
 

 

Over Crelan 

Crelan is een Belgische coöperatieve bank met CrelanCo als coöperatieve aandeelhouder. Het balanstotaal 

van Crelan (inclusief haar dochter Europabank) bedraagt 22,8 miljard EUR en daarmee is ze de zevende 

Belgische Bank. Crelan biedt een ruim aanbod bank- en verzekeringsproducten aan voor de particulieren, 

de zelfstandigen, de ondernemers en de land- en tuinbouwers. De klanten kunnen voor advies terecht in 

meer dan 500 kantoren die gerund worden door zelfstandige kantoorhouders.  

www.crelan.be 
 
Over Groep Crelan 
De Groep Crelan is samengesteld uit Crelan en haar dochters: Crelan Insurance en de nichebank 
Europabank. 
Groep Crelan = 2.734 medewerkers, 549 kantoren, 275.015 coöperatieve aandeelhouders, meer dan 
900.000 klanten, (cijfers op 31/12/2020) 
 
Perscontact Crelan: 
 
Ortwin De Vliegher, secretaris-generaal & directeur Corporate Communication,  
Tel.: + 32 (0) 2 558 75 78 of + 32 (0) 475 90 43 08 
 
Leo De Roeck, verantwoordelijke Corporate Communication, Press & Translations 
Tel.: + 32 (0) 3 247 15 85 of + 32 (0) 499 96 52 81 
press@crelan.be 

 

Perscontact voor dit thema: 

Vincent Van Zande, Market Manager Business, Crelan 

Tél.: +32 (0) 2 558 71 77 of +32 (0) 472 96 96 50 

Indien u dit wenst kan Vincent u ook in contact brengen met een winnend project van 2020. 
 
Over  MiiMOSA 

MiiMOSA is opgericht in 2015 door Florian Breton en is het belangrijkste crowdfundingplatform gericht op 

landbouw en voeding. Het platform begeleidde in deze zes jaar 4000 projecten in Frankrijk en België, goed 

voor een ingezameld bedrag van 50 miljoen EUR. 

www.miimosa.com/be 
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