
Stichting

‘Ik voel me trots op 
mezelf dat ik spaar, 

en ik ga nu ook 
bewuster met mijn 

uitgaven om.’

Wil je méér grip op je geld? En vind je het leuk om 
nieuwe mensen te leren kennen? 
Kom bij een Spaarkring!

‘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 heel weinig. ’

Kweekt Spaarkringen

‘Onze spaarkring is een 
hechte groep. We steunen 
elkaar en wisselen tips uit 

om geld te besparen.’



Waarvoor zou jíj sparen?
  Voor een buffer, dat geeft rust 
  Voor iets leuks met de kinderen
  Voor een kleine investering in mijn bedrijf 
  Voor een vakantie

Wat heb je aan een spaarkring? 
  Grip op je geldzaken
  Je leert nieuwe mensen kennen
  Steun in de rug om te sparen 
  Gezelligheid en inspiratie 

Hoe werkt een spaarkring?

Ongeveer een jaar lang kom je met 5 tot 12 mensen 
samen. 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 bedrijf. Aan het einde van het 
jaar moeten alle leningen afbetaald zijn en krijgt 
iedereen zijn inleg terug.

Interesse?

Bel of mail ons!
Telefoon 06 - 20 294 931
e-mail info@cash2grow.nl
www.cash2grow.nl

www.facebook.com/cash2grow

‘Ik word blij als ik 
aan onze spaarkring 
denk. Samen sparen 

motiveert en inspireert.’ 
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