
     
 
 
Checklist fondsplan voor aanvraag SEED Capital regeling 
 
Het fondsplan moet een gedetailleerd beeld geven van de investeringsactiviteiten van het 
startersfonds waarvoor u subsidie aanvraagt. Het is van groot belang dat uit het plan blijkt 
dat de opzet van het fonds goed doordacht, uitgewerkt en zo mogelijk vernieuwend is en 
voldoet aan de doelstellingen en de voorwaarden van de regeling. Het plan dient in ieder 
geval in te gaan op de volgende punten: 
 
I  Fondsmanagement, besluitvorming en administratie 
- Geef duidelijk aan hoe de organisatie is opgezet en wie het fondsmanagement voert. 
- Beschrijf de capaciteiten van de betrokkenen in het fondsmanagement, hun relevante 

ervaring, deskundigheid en netwerken, zowel voor het verkrijgen, beheren en 
afstoten van participaties als voor het begeleiden van technostarters en/of creatieve 
starters en of creatieve starters. 

- Voeg CV’s en het (financieel) track record toe van de sleutelpersonen 
(bestuurders/beheerders). 

- Voeg referenties toe van de sleutelpersonen (bestuurders/beheerders). 
- Wat is de rol/inbreng van het relatienetwerk? 
- Hoe vindt besluitvorming plaats (rol van aandeelhouders/vennoten en anderen)?  
- Wat is de frequentie en methode van verslaglegging en rapportage tussen de 

betrokkenen? 
- Hoe wordt de administratie van het fonds ingericht m.b.t. de verkrijging, het beheer 

en de vervreemding van participaties? 
- Wat zijn de vergoedingsafspraken tussen investeerders en het fondsmanagement? 
- Wat zijn de ‘time commitments’ van het fondsmanagement en andere 

sleutelpersonen m.b.t. het startersfonds? 
 
II  Participatiebeleid 
 
Positionering en Doelgroep 
- Geef aan hoe het fonds zich positioneert in de investeringsmarkt en waarin het 

onderscheidend vermogen schuilt.  
- Geef aan in welke doelgroepen het fonds wil investeren, wat het technologische 

terrein is van deze technostarters en/of creatieve sector van deze creatieve starters, 
hun levensfase, geografische focus, etc. 

- Wat zijn de criteria voor de te selecteren technostarters en of creatieve starters? 
 



     
 
Investeringsstrategie 
- Beschrijf hoe technostarters en/of creatieve starters worden benaderd (lead flow 

generatie).  
- Hoe verloopt het due diligence proces (risico-inschatting, doorlichting technostarters 

en/of creatieve starters)? 
- Is er bij het genereren, beoordelen en selecteren van investeringsproposities sprake 

van samenwerking met andere partijen, zo ja welke? 
- Geef de verhouding aan in participaties in aandelenkapitaal en achtergestelde 

leningen (max. 50%). Wat is het beoogde rente/dividend percentage? 
- Is er sprake van een combinatie/samenwerking met andere financiers? Zo ja, welke? 
- Op welke wijze worden de technostarters en/of creatieve starters na een 

investeringsbeslissing begeleid? Wat wordt de technostarters en/of creatieve starters 
precies geboden m.b.t. begeleiding, training en netwerken? 

- Is er bij het begeleiden van technostarters en/of creatieve starters sprake van 
samenwerking met andere partijen? Zo ja, welke? 

- Hoeveel tijd van het fondsmanagement en andere betrokkenen is gemiddeld 
beschikbaar voor de technostarters en/of creatieve starters? Is deze tijd kosteloos? 
Zo niet, geef aan hoe de gemaakte kosten voor beheer/begeleiding verrekend 
worden tussen fonds en technostarter.   

- Wat is de cash-flow prognose voor het fonds: met name investeringsbedragen in 
technostarters en/of creatieve starters per jaar? 

- Welke mogelijkheden tot vervolgfinancieringen zijn er en hoe kunnen die worden 
geregeld?  

- Beschrijf de exitstrategie van het startersfonds. 
 
Kosten fonds 
- Specificeer alle kosten die gemoeid zijn met het startersfonds (opstartkosten, 

personeelskosten/management fee, huisvesting, promotie/pr, kantoorkosten, 
commissarisvergoedingen, vergoedingen voor het begeleiden/coachen van 
technostarters en/of creatieve starters, etc.). Geef voor alle kosten duidelijk aan voor 
wiens rekening deze kosten komen (dus ook de kosten specificeren die niet voor 
rekening van het startersfonds komen). 

 
 
 


