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COLOFON

AUTEUR

Deze informatienota werd opgesteld 
door de coöperatieve vennootschap 

Miss Miyagi Fonds 
(hierna: Stadsmakersfonds)

Contactgegevens:
info@stadsmakersfonds.be

PROJECTPARTNERS

Stadsmakersfonds werd
ontwikkeld in samenwerking met: 

• Cera, dienstverlening coöperatief 
ondernemen

• Stad Leuven - dienst Onroerend 
Erfgoed

• Bart Vanhaeren (co oprichter 
Bolero crowdfunding)

Stadsmakersfonds kwam tot stand 
dankzij een subsidie van Vlaanderen 

Circulair.
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INLEIDING

We wonen en werken met steeds meer mensen, op steeds minder beschikbare 
ruimte, binnen steeds strengere normen. Hierdoor is het opdrachtgeverschap steeds 
professioneler geworden, maar ook commerciëler. Vandaag wordt daarom voorname-
lijk gebouwd wat geld opbrengt, niet noodzakelijk wat de maatschappij nodig heeft. 
Er wordt gebouwd in de stad, niet aan de stad. En dat is een probleem.

Miss Miyagi Bvba specialiseert zich daarom al langer in de ontwikkeling van exempla-
rische vastgoedprojecten met een positieve maatschappelijk impact. Miss Miyagi doet 
dit steeds als dienstverlener, niet als investeerder. Veel van die projecten zijn echter 
ook op zoek naar financiering. 

Dit was de aanleiding tot de oprichting van Stadsmakersfonds. Dit coöperatief ontwik-
kelingsfonds laat investeerders toe bij te dragen aan de ontwikkeling van bijzondere 
projecten. In ruil daarvoor krijgt de investeerder een meervoudig rendement: een 
financieel rendement, een persoonlijk rendement en een maatschappelijk rendement. 
Het fonds kiest expliciet voor een doelmaximalisatie (de realisatie van exemplarische 
projecten met een positieve maatschappelijke impact), niet voor een winstmaximali-
satie. 

Met de voorliggende informatienota willen we u inzicht geven in de doelstellingen, 
risico’s en modaliteiten van Stadsmakersfonds. Daarnaast hopen we van harte dat we 
u kunnen overtuigen om mee te investeren in dit unieke verhaal!

RADICALE VERNIEUWERS 2022 

Stadsmakersfonds mocht zich op 1-jarige leeftijd reeds Radicale Vernieuwer noemen. 
Radicale Vernieuwers is een wedstrijd van de Sociale InnovatieFabriek, Trends en 
Cera, in samenwerking met VLAIO en Nationale Loterij.  De Jury noemde Stadsma-
kersfonds een challenger in de wereld van projectontwikkeling.

De aanpak van het Stadsmakersfonds is uniek in Vlaanderen en daarbouten. 
Coöperatieve middelen worden ingezet voor kwalitatieve projecten met betekenis-
volle partners. Op die manier maken we de transitie-uitdagingen waar we samen 
voor staan concreet. 
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12   BROUWERIJ DE RIDDER

16   IMPACT FACTORY

20   DE BOOMGAARD

24   LEERLOOIERIJ
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30   DEEL I - Belangrijkste risico’s die 
inherent zijn aan de uitgevende 
instelling en en de aangeboden 
beleggingsinstrumenten, en die 
specifiek zijn voor de betrokken 
aanbieding

32   DEEL II - Informatie over de 
uitgevende instelling en de aanbieder 
van de beleggingsinstrumenten

33   DEEL III - informatie over de 
aanbieding van beleggingsinstrumenten

34   DEEL IV - informatie over de 
aangeboden beleggingsinstrumenten

35  DEEL V - bijlagen

36  INSTAPPEN
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Hal 5 

Op de centrale werkplaatsen in 
Kessel-Lo raakten de residentiële 
ontwikkelingen vlot van de grond maar 
bleven de beschermde monumenten, 
oude loodsen van de NMBS die een 
publiek karakter moesten krijgen, 
verlaten achter. 

Miss Miyagi initieerde en coördineerde 
de ontwikkeling van een financieel zelf-
bedruipende herbestemming van Hal 5, 
met programma’s waarvan iedereen 
vindt dat ze in de stad thuishoren maar 
waarvan weinigen nog weten hoe ze te 
realiseren. 

Hal 5 werd grotendeels gefinancierd 
door de buurt, in de vorm van win-win-
leningen, en toonde de nood aan nieuwe 
financieringsvor men voor dit soort 
projecten aan. 

Het project ontving de Leuvense 
architectuurprijs 2019, en was één 
van de voorbeeldprojecten waardoor 
Leuven zichzelf in 2020 de European 
Capital of Innovation mocht noemen. 

Hal 5 blijft z’n relevantie behouden, en 
is vandaag een inhoudelijk en financieel 
gezonde structuur. Hal 5 biedt ruimte 
aan diverse sociale organisaties, een 
food court, sportverenigingen, een 
bloemenpluktuin en events.

JURY LEUVENSE ARCHITECTUUR-
PRIJS 2016-2019

De jury heeft zich in haar oordeel vooral laten 
leiden door de vraag welk project het meest 
voorbeeldig is om de stedelijke opgaven van 
de toekomst aan te pakken. “Waar willen we 
met de stad naartoe? Wie hoort erbij en waar 
vindt die plaats? Wat doen we samen? Waar 
en hoe spelen zich onze dagelijkse stedelijke 
rituelen af?” Als we ons die vraag stellen, in 
het licht van klimaatverandering en migratie, 
als we denken aan de complexiteit van het 
wonen en leven in een stad, boeiend maar 
niet altijd makkelijk, als we waarde hechten 
aan de dagdagelijksheid vol verrassingen die 
we als uitdaging willen omarmen, dan steekt 
er één project boven de anderen uit: het gaat 
om de transformatie van HAL 5.
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De Hoorn

Miss Miyagi coördineerde (van concept 
en businessplan t.e.m. de coördinatie 
van de werf) de gefaseerde herbestem-
ming van de voormalige brouwerij De 
Hoorn tot creatieve hub van 12.000 m². 
De Hoorn is een beschermd monument 
en de bakermat van Stella Artois.  Na 25 
jaar leegstand is er nu plaats voor 500 
mensen uit de creatieve economie (een 
60-tal bedrijven), met bijhorend Grand 
Café, eventlocaties, een kor tetermijn 
co-housingresidentie. De Hoorn won de 
‘Leuvense Architectuurprijs 2012-2015’ 
en de prestigieuze ‘EU Price for Cultural 
Heritage 2016’.

Het project werd geïnitieerd door 7 
Leuvense ondernemers die doorheen 
de jaren via verschillende
kapitaalverhogingen een 20-tal bij-
komende aandeelhouders (eveneens 
voornamelijk Leuvense ondernemers) 
aantrokken. Voor de uitbating werd een 
innovatief exploitatiemodel met mem-
bershipformule ontwikkeld. 

Maatschappelijke impact dankzij
verantwoord en verankerd kapitaal

Voor de oprichting van Stadsmakers-
fonds werd gebouwd op de ervaringen 
en het succes van de Hoorn en Hal 5. 
Ook andere projecten tonen aan dat 
vastgoed met maatschappelijke impact 
gedijt bij maatschappelijk verantwoord 
en verankerd kapitaal. Dit kapitaal fun-
geert als eerste enveloppe die de weg 
vrijmaakt om de financieringsstructuur 
van het project verder uit te tekenen, in 
samenwerking met partners en aange-
vuld met een klassieke(re) instrumenten 
zoals een bankfinanciering. 

Met het opzetten van een doordachte 
vastgoedstructuur wordt ook een 
tweede gekende hinderpaal voor maat-
schappelijk vastgoed weggenomen. 
Maatschappelijke actoren en partners 
zien op een plek immers vooral een 
(maatschappelijk) programma, en zijn 
niet per se ervaren in projectontwikkeling.
 
Door een rol op te nemen in de (voor-) 
financiering van vastgoedprojecten met 
een maatschappelijke impact, juridische 
structuren op te zetten waarin ontwik-
kelingspartners kunnen participeren en 
samen te werken met Miss Miyagi als 
dienstverlener, geeft het Stadsmakers-
fonds alle kansen aan de ambities van 
de projecten waarin ze participeert. 
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Stadsmakersfonds is coöperatief inves-
teringsfonds. Op 30 juni 2022 konden 
we met meer dan 100 coöperanten 
die kaap van 2.000.000 EUR kapitaal 
ronden. 

We streven naar een gemengde groep 
van ongeveer 350 impact investeerders 
om de ambities van het Stadsmakers-
fonds waar te maken. Dat is de grootte 
van een feest waarop iedereen elkaar in 
principe kan (leren) kennen. 

Op die manier kan meer dan 
10.000.000 EUR aan kapitaal ingezet 
worden voor maatschappelijk relevante 
projecten.  Dankzij het hefboomeffect 
van het fonds, kan zo voor ongeveer 
75 miljoen euro aan maatschappelijk 
vastgoed gerealiseerd worden.

HET UNIEKE AAN
STADSMAKERSFONDS: 

• Bijzonder netwerk van coöperanten
• Maatschappelijke vastgoedprojecten
• Strategische grondposities 
• Waardevolle partnerschappen
• Hefboominvestering
• Circulair avant-gardisme
• Tastbare impact

PRINCIPES:
1 stem per coöprant
5 minimum aantal aandelen
5 jaar = minimum periode
3% financieel rendement
€ 1.060 per aandeel

DOOR DE HERBESTEMMING VAN
BIJZONDERE SITES MEE TE 
FINANCIEREN, ONTWIKKELT HET 
STADSMAKERSFONDS PLEKKEN 
MET EEN GROTE MAATSCHAPPE-
LIJKE STUWKRACHT.

AANTAL COÖPERANTEN 
WAAR WE NAAR STREVEN
AANTAL COÖPERANTEN 
REEDS AAN BOORD
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HOE WERKT HET? 

Coöperanten kopen aandelen en vormen samen het Stadsma-
kersfonds. Zij kiezen ook het bestuur. 
Het Stadsmakersfonds investeert samen met projectpartners 
in de projecten. De projecten worden ondergebracht in aparte 
projectvennootschappen. Dit zorgt niet alleen voor een beter 
afschermen van het projectrisico, het zorgt er ook voor dat 
projectpartners rechtstreeks in de projectvennootschap kun-
nen investeren, en zo hun schouders mee onder de ambities 
zetten.  

De projecten zijn de inhoudelijke en financiële motor van het 
fonds en keren op verschillende manieren een rendement 
uit aan het Stadsmakersfonds. Maar ze zorgen ook voor een 
maatschappelijke en persoonlijke meerwaarde voor de coö-
peranten door inzicht in en/of gebruik van de projecten. De 
persoonlijke meerwaarde zit ook in het unieke netwerk van 
coöperanten. 

Het Stadsmakersfonds streeft naar een financieel rendement 
van 3% voor haar coöperanten. In de projectvennootschap-
pen wordt naar hogere rendementen gestreefd, in lijn met de 
risico’s. Dat is ook nodig om de overheadkost te dragen.

Juridische structuur

‘Stadsmakersfonds’ is de merknaam voor de coöperatieve 
vennootschap ‘Miss Miyagi fonds’. Investeerders worden 
aandeelhouder (coöperant) van de vennootschap, die op haar 
beurt investeert in diverse projecten. Investeerders worden 
dus (als aandeelhouder van het fonds) mede-eigenaar van alle 
projecten in het fonds. Het fonds laat niet toe om te investeren 
in 1 specifiek project. 

Het fonds is erkend door de Nationale Raad van Coöperaties 
(NRC) en werkt volgens de 7 ICA principes voor coöperaties.

Projecten 

Het fonds streeft naar een diversiteit aan projecten in 
haar portefeuille (geografisch, programmatorisch, schaal, 
doorlooptijd, verkoop, verhuur …). Dit zorgt niet alleen 
voor een risicospreiding maar ook voor een diversiteit aan 
financiële, persoonlijke en maatschappelijke meerwaarden die 
gerealiseerd kunnen worden.

Het fonds streeft in haar projecten naar samenwerking met 
projectpartners die mee kunnen instaan voor de realisatie van 
de doelstellingen. 

Financiële meerwaarde

Stadsmakersfonds streeft naar een jaarlijkse (gemiddelde) 
financiële meerwaarde voor haar coöperanten van 3% 
(meerwaarde op aandelen + dividend samen). Het dividend en 
de waarde van het aandeel worden jaarlijks bepaald door de 
aandeelhoudersvergadering in relatie tot de waardering van het 
vastgoed in de portefeuille.

Het fonds wil een impact investeerder zijn en streeft 
voor zichzelf, zonder compromissen te sluiten over haar 
missie, naar een hoger rendement op haar inbreng in de 
projectvennootschappen: 

• Een  deel van de inkomsten vloeit terug naar de 
coöperanten. 

• Een deel van de inkomsten uit de projecten wordt ingezet 
voor de operationele kosten en de community activiteiten 
van het fonds. 

• Een deel wordt gekapitaliseerd als risicobuffer en als extra 
investeringskapitaal om de missie waar te maken.  

UITGANGSPUNT:  
FINANCIERING VAN MAATSCHAPPELIJKE 
HERBESTEMMING VAN BIJZ0NDERE SITES

 ICA (International Cooperative Alliance) principes:

Vrijwillig en open lidmaatschap
Democratische controle door de leden
Economische participatie vanwege de leden
Autonomie en onafhankelijkheid
Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
Samenwerking tussen coöperaties
Aandacht voor de gemeenschap
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Persoonlijke meerwaarde

Stadsmakersfonds streeft naar een persoonlijke meerwaarde 
voor de coöperanten door:  
• Realisatie van bijzondere projecten waar coöperanten 

achter kunnen staan. 
• Voordelen in natura in deze projecten.
• Inzicht in de projecten en indien gewenst, indirecte 

inspraak in de projecten via adviesraden en 
klankbordgroepen. 

• Uitwisseling tussen coöperanten op community- en 
infodagen op bijzondere plekken.

• Het samen beslissen waar het gegenereerde 
investeringskapitaal op ingezet wordt.

Maatschappelijke meerwaarde

Stadsmakersfonds streeft naar een maatschappelijke 
meerwaarde door te investeren in projecten die een potentieel 
hebben om maatschappelijke transities te herbergen. Daarnaast 
is het Stadsmakersfonds zelf een concretisering van een meer 
duurzame en circulaire economie. Via het fonds worden niet 
alleen gebouwen herbestemd en circulair verbouwd (het 
technische aspect van een circulaire economie). Via het fonds 
worden ook (nog belangrijker) economische waardeketens 
gesloten, waarbij gebouwen, gebruikers en investeerders op 
een meer duurzame manier met elkaar verbonden worden. Dit 
zorgt voor betere gebouwen en regeneratieve steden, die op 
hun beurt een enorme impact hebben op wie we zijn en hoe 
we samenleven. Het is dan ook niet toevallig dat Vlaanderen 
Circulair de opstart van dit fonds subsidieerde, en dat 
Stadsmakersfonds geselecteerd werd als Radicale Vernieuwer 
in 2022.  

De rol van Miss Miyagi Bvba

Miss Miyagi Bvba is een vennootschap die in 2017 
opgestart werd met als missie om als dienstverlener (als 
projectcoördinator, niet als investeerder) exemplarische 
vastgoedprojecten met een positieve maatschappelijk impact te 
ontwikkelen voor diverse partijen. 

Het Stadsmakersfonds is een zusterorganisatie van Miss 
Miyagi bvba, en werd opgericht om de missie van Miss Miyagi 
bijkomende slagkracht te geven. De financiële meerwaarde  die 
samen met de maatschappelijke meerwaarde gecreëerd wordt, 
kan zo ook maatschappelijk verankerd worden. 

De bewuste keuze om een scheiding te maken tussen een 
dienstenmodel en een investeringsmodel, gaat terug tot de 
theoriëen van Thomas Piketty.  

Miss Miyagi Bvba blijft als zusterorganisatie een  dienstverlener 
die (minstens) in de opstartfase: 
• de operationele organisatie van het Stadsmakersfonds 

ondersteunt
• de projectcoördinatie van de projectvennootschappen op 

zich neemt. Daarbij moet Miss Miyagi steeds aantoonbaar 
de juiste partij zijn om projecten te coördineren tegen een 
aantoonbare marktconforme prijs. De controle hiervan ligt 
bij de raad van bestuur en de coöperanten. 

Op termijn kan het fonds ook participeren in projecten die 
niet gecoördineerd worden door Miss Miyagi Bvba en/of kan 
er meer autonomie opgebouwd worden in de operationele 
werking van het fonds. Echter, de zusterdynamiek zorgt voor 
een beperking van de overheadkosten in opstartfase, en voor 
een complementariteit in bijdrage aan de projecten. Waar het 
Stadsmakersfonds de projecten financiert, en partnerschappen 
doet groeien, zet Miss Miyagi bvba haar netwerk, expertise, 
creativiteit en passie in om de projecten tot hun volle potentieel 
te laten komen.
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Locatie: Hertstraat 5, 2100 Deurne 
Totale oppervlakte: 5150 m²

Oppervlakte projectdeel BV De Ridders: 3200 m²
Oppervlakte projectdeel CGG Andante: 1950 m² 

Vorige eigenaar: AG VESPA
Verwerving: april 2021

Indiening omgevingsvergunning: begin 2023
Bouwfase: september 2023 tot eind 2025

Exploitatie: vanaf eind 2025
 

Vastgoedvennootschap: BV De Ridders
Partners: CGG Andante en ‘t Speelscholeke

Ontwerperteam gebouwdeel BV De Ridders: 
Collectief Noord

Projectmanagement: Miss Miyagi

Geraamd projectbudget BV De Ridders: 
6.000.000 EUR 

Geraamde inbreng
Stadsmakersfonds: 560.000 EUR
(waarvan 485.000 EUR volgestort)

Geraamde inbreng partners: 940.000 EUR 
(waarvan 140.000 EUR volgestort)

Eventueel aangevuld met achtergestelde leningen 
van de projectpartners



15



PLAATS MAKEN VOOR WELZIJN
EN GEMEENSCHAP.

VROEGER

Stoombierbrouwerij De RIdder is een 
indrukwekkend ensemble van bakste-
nen bouwwerken opgericht in de 19e 
eeuw. Op de hoek van de Hertstraat en 
de Turnhoutsebaan vindt men café ‘Den 
Witten Hert’, het vroegere uithangbord 
van de brouwerij. De verschillende 
bouwdelen omvatten onder andere de 
werk- en opslagplaatsen, de brouwza-
len, stokerij, mouterij en maiserie.

ONDERBENUT

In 1928 gaat de brouwerij failliet, waarna 
de gebouwen als depot gebruikt worden 
door andere brouwerijen. Later zullen 
socio-culturele verenigingen uit Deurne 
zich hier vestigen, zoals bv. het Ant-
werps Kruisboog Verbond.

TIJDELIJKE INVULLING

In afwachting van de verbouwing wordt 
het gebouw ingevuld door kunstenaars 
en culturele verenigingen. Zo is er nu al 
terug leven op de site.

TOEKOMST

Om van deze erfgoedsite een dynami-
sche plek te maken, worden meerdere 
programma’s met elkaar gecombineerd. 
Zo zal er niet enkel een centrum voor 
geestelijke gezondheidszorg zijn, maar 
creëren we ook ruimte voor socio-
culturele activiteiten, ambachten en 
gemeenschapsfuncties.

“Brouwerij De Ridder wil mensen samen 
brengen, en stelt zich open voor een 
breed en divers bezoekerspubliek uit de 
stad én het lokale buurtleven van Deur-
ne Dorp. Diverse organisaties geven 
er als eigenwijs collectief samen vorm 
aan een toekomstbestendige, zorgzame 
werk- en ontmoetingsplek, ingebed in 
dit atypische stadsdeel.”

Situering in Deurne-Dorp Omgeving): 1. 
Turnhoutsebaan 2. Project Woonhaven , 
Stalinstraat 3. Hertsstraat 4. Stalinstraat 5. 
‘t Speelscholeke 6. kerk Deurne Dorp 7. 
Rivierenhof

16
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ZORGEN

Rondom een levendig binnenplein vinden 
zorg- en praktijkruimtes hun plek. CGG 
Andante neemt zijn intrek in het oudste 
brouwerijgebouw en de meest zuidelijke 
vleugel waar de vroegere burelen waren 
en stoomovens stonden. De kleinere 
praktijkruimtes in de andere gebouwen 
verrijken het zorgaanbod op de site.

ONTMOETEN

Je kan binnenkort op de koffie in de 
buurtliving aan het centrale binnen-
plein. Het wordt een plek waar mensen 
samenkomen: thuiswerkers, makers, zorg-
verleners, buurtbewoners, en toevallige 
passanten.

MAKEN

De voormalige mouterij (F) wordt omge-
vormd tot ingenieuze werkplek en biedt 
ruimte aan zowel individuele ateliers als 
een groot polyvalent gedeeld atelier. We 
brengen er een creatieve mix aan bedrij-
vigheid samen, in een solide bouwdeel 
waar ambachtelijk werk, techniek en 
experiment centraal staan.

ONTVANGEN

De meest unieke erfgoeddelen zoals “het 
pantheon” en “de kathedraal” vormen de 
uitgelezen plek om externe bezoekers op 
de site te ontvan gen, als eventlocaties, 
expositieruimtes of vergaderlokalen. 
Boven de kathedraal ontstaat een 
fantastisch dakterras met uitzicht over 
Rivierenhof.

ONTPLOOIEN

Tussen de ateliers en zorgruimtes in, 
worden multifunctionele ruimtes voorzien 
waar ontplooiing centraal staat. Tijdens 
workshops, sportactiviteiten en educatie-
ve lesmomenten kunnen de zorgambities 
van de site met maakprocessen verbon-
den worden. Socioculturele organisaties 
die hierop inzetten kunnen hun plek 
krijgen in de Maïserie.

OVER DE PARTNERS

Centrum voor Geestelijke Gezondheids-
zorg Andante is gespecialiseerd in 
preventie, vroegdetectie en de behandeling 
van ernstige psychische problemen, en 
wil haar dienstverlening centraliseren 
op de site. 

Als potentiële ruimtegebruiker, maar ook 
gezien de connectie met de buurt, is 
’t Speelscholeke een tweede belangrijke 
partner.

‘Brouwerij De Ridder’ bestaat uit 2 deel-
projecten in 1 ontwikkeling. Gebouwdelen 
A en B worden ontwikkeld door vzw 
CGG Andante, en gebouwdelen C t.e.m. 
F door BV De Ridders.

BV De Ridders werd opgericht door 
Stadsmakersfonds (80% van de aan-
delen), Centrum voor Geestelijke 
Gezondheidszorg Andante (10% van de 
aandelen) en ’t Speelscholeke (10% van 
de aandelen.

Miss Miyagi staat in als projectcoör-
dinator voor beide deelprojecten. De 
oppervlakte van het gebouwencomplex 
en de binnenkoer is zo’n 5.150 m². Het 
bouwbudget voor het deelproject van 
BV De Ridders is €6.000.000 EUR

Het project start met 3 partners, maar 
wil in de toekomst diverse organisaties 
structureel verankeren in het gebouw. 
Niet door het gebouw op te delen in ver-
koopbare ruimtes, maar door partners 
die het toekomstbeeld in de Brouwerij 
omschrijven, mee op te nemen in de 
projectvennootschap BV De Ridders. 
Zo zullen op termijn de partners en 
huurders samenhuizen in de gebouwen. 
Een communitymanager zal een centrale 
rol spelen in dit collectief. 
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Locatie:
Kardinaal Mercierplein 1, 2800 Mechelen

Totale oppervlakte: 5000 m²
Oppervlakte projectdeel nv Sylvestra: 4000 m²

Oppervlakte projectdeel Stad Mechelen: 1000 m²

Verwerving: najaar 2021
Indiening omgevingsvergunning: november 2022

Studiefase: tot midden 2023 
Bouwfase: juni 2023 tot eind 2024

Exploitatie: vanaf eind 2024
 

Vastgoedvennootschap: NV Sylvestra
PPS partner: Stad Mechelen

Ontwerpteam onder leiding van Wit Architecten 
Projectmanagement: Miss Miyagi

Geraamd projectbudget nv Sylvestra:
8.000.000 EUR

Geraamde inbreng Stadsmakersfonds:
1.000.000 EUR (waarvan 900.000 EUR volstort)

Geraamde inbreng partners: 1.000.000 EUR 
EFRO-subsidie: 790.000 EUR

Eventueel aangevuld met achtergestelde leningen 
van de projectpartners
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PLAATS MAKEN VOOR IMPACT
ONDERNEMERSCHAP EN
CIRCULAIRE INITIATIEVEN

VROEGER

Met de komst van het nieuwe treinsta-
tion wou het stadsbestuur een nieuwe 
boulevard aanleggen die het station
verbond met de Bruul en de Grote 
Markt. 

In 1839 ontwierp de Tiense stadsarchi-
tect François Drossaert een neoclassi-
cistische eenheidsbebouwing van zeven 
woningen langs de Graaf van Egmont-
straat.

In 1929 werden de huizen verbouwd tot 
kantoren. In de Potterij, waar sinds 1570 
weeskinderen terecht konden, vond een 
heel andere evolutie plaats. In de jaren 
1920-1930 vestigde er zich een wasserij/
droogkuis/ververij.

LEEGSTAAND

Een hele tijd stonden de gebouwen 
leeg. De droogkuisactiviteiten leidden 
tot een sterke verontreiniging vanuit de 
Potterij, wat een aanleiding was tot het 
faillissement in de jaren 90.

Het gebouw werd in 2005 aangekocht 
door de OVAM, en de sanering werd 
aangevat. In 2021 gaf de OVAM het 
gebouw in concessie aan de Stad Me-
chelen. 

Het kantoorgebouw verloor z’n toegang 
en gezicht toen het gelijkvloers enkele 
jaren geleden werd verkocht.

Het werd in 2021 samen met een aan-
palend perceel aangekocht door het 
Stadsmakersfonds.

TIJDELIJKE INVULLING

Vandaag de dag wordt de site 
geactiveerd door tijdelijke circulaire 
gebruikers. 

Zo vindt men er de Klusbib, een uitleen-
dienst voor werkmateriaal; Ko-Lab, een 
collectieve werkruimte; Switchrs, een 
innovatiebureau dat werkt rond 
circulair ondernemen en Cilab een 
circulair textiellab. 

Ook studenten Mode van Ursulinen 
Mechelen hebben hier tijdelijk hun 
ateliers.

TOEKOMST

Impact Factory wordt een creatieve 
broedplaats voor impact ondernemer-
schap en circulaire initiatieven in het 
centrum van Mechelen. Er wordt plaats 
gemaakt voor zowel co-workingplekken 
als laboruimtes, ateliers en eventruimtes 
- een ideale mix voor creatievelingen en 
ondernemers.
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CIRCULAIR

Een circulair laboratorium vormt het 
uitgangspunt van de Impact Factory. 
De Impact Factory zal kleinschalige 
circulaire productie huisvesten, maar ook 
ondernemers die op een andere manier 
een circulair businessmodel hebben of 
nastreven. 

ONTMOETEN

De Potterij wordt een ontmoetingsplaats 
voor jonge, innovatieve ondernemers 
en creatievelingen, maar betrekt ook de 
burger in het circulaire verhaal. Het atelier 
biedt voldoende ruimte voor workshops 
en/of ontmoetingen.

COWORKING

Het kantoorgebouw zal worden getrans-
formeerd naar open werkplekken die 
gebruikt kunnen worden door verschillen-
de doelgroepen. Kleine ondernemingen 
en initiatieven kunnen zich zo vestigen 
binnen de circulaire hub van de Impact 
Factory. Meer dan 100 werkplekken 
worden voorzien.

WERKRUIMTE

Kleinschalige productie en laboratoria zijn 
terug te vinden in de Potterij, die dienst 
doet als werkruimte voor allerlei soorten 
gebruikers. Hier kunnen ook workshops 
doorgaan om circulair ondernemen en 
experimenteren aan het grote publiek te 
introduceren.

OFFICES

Binnen het kantoorgebouw zullen 
eveneens ruimtes beschikbaar worden 
gesteld voor organisaties die een 
werkruimte willen huren.

INITIATIEFNEMERS

De Impact Factory werd ondergebracht 
in een PPS (publiek-private samenwer-
king) met de stad Mechelen, en is één 
project, met 1 ontwerp en 1 bouwproject. 
Miss Miyagi werd als projectbegeleider 
aangesteld voor het geheel.

Stad Mechelen staat als concessiehou-
der op de Potterij (groen ingekleurd op 
bovenstaande figuur) in voor de afstem-
ming met de circulaire beleidsdoelstel-
lingen, en voor de investeringen in de 
renovatie van de Potterij en het publieke 
gedeelte van het ‘stadsbalkon’.

Stadsmakersfonds heeft de projectven-
nootschap Sylvestra nv overgenomen, 
en werd zo eigenaar van het kantoor-
gebouw (paars ingekleurd op boven-
staande figuur). Stadsmakersfonds staat 
in voor de herbestemming van het kan-
toorgebouw tot incubator en ontmoe-
tingsplaats voor circulaire bedrijven.

De Impact Factory ontving een substan-
tiële Europese subsidie van 1.400.000 
EUR om het project te realiseren.
De OVAM staat in voor de sanering van 
de site.

PROJECTDELEN

De Impact Factory geeft nieuw leven 
aan een onontwikkelbare blackfield (De 
Potterij), een leegstaand en quasi ontoe-
gangelijk kantoorgebouw en voormalige 
parkeerzone. 

Door beide gebouwen aan elkaar te 
verbinden, toegankelijk te maken en 
een gezicht te geven, ontstaat de Impact 
Factory. Nu reeds worden beide gebou-
wen in tijdelijk gebruik genomen door 
circulaire initiatieven.

De Impact Factory wordt op termijn nog 
een veel grotere hub rond circulariteit 
en impact-ondernemen, die zowel de 
technische specialist, de innovatieve 
ondernemer, de bouwer, de burger als 
de sporadische bezoeker aanspreekt, 
en tegelijk internationale allures heeft 
op vlak van vernieuwing en partner-
schappen.

STATION
MECHELEN
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Locatie:
Wilselsesteenweg 70+, 3010 Leuven

Oppervlakte terrein: 3000 m²
Erfpachtverlener: Autonoom Gemeentebedrijf 

Stadsontwikkeling Leuven
Onderhandse erfpachtovereenkomst: mei 2021

Indiening omgevingsvergunning: begin 2024
Bouwfase: eind 2024 tot begin 2026

Exploitatie: vanaf begin 2026

Vastgoedvennootschap: Livez CV so

Partners: vzw Woonzorgnet Dijleland, vzw De 
Wissel, vzw Oostrem, Zorg Leuven

Project Manager: Miss Miyagi

Geraamd projectbudget
Livez CV so: 4.000.000 EUR

Geraamde inbreng Stadsmakersfonds:
150.000 EUR (waarvan 30.000 EUR volstort)

Geraamde inbreng partners:
600.000 EUR (waarvan 120.000 EUR volstort)
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PLAATS MAKEN VOOR EEN
ZORGZAME BUURT

VROEGER

Reeds jarenlang vindt men in Kessel-Lo 
een kleinschalige groene site met tallo-
ze appelbomen. Deze groene plek werd 
tot voor enkele jaren gebruikt als terrein 
van de gelijknamige basisschool.

LEEGSTAAND

Buiten twee modulaire bouwblokken 
van de oude basisschool en wat verlaten 
speeltuigen zijn er weinig sporen van 
vroeger terug te vinden. De overgeble-
ven fruitbomen domineren de site.

TIJDELIJKE INVULLING

Samen met de buurt wordt, in afwach-
ting van de bouwfase, een tijdelijke 
invulling voorbereid, die in het teken zal 
staan van de toekomstige thema’s op de 
site zoals zorg en ontmoeting. Zo kan de 
site opnieuw een verbindende functie 
opnemen in de buurt.

TOEKOMST

Op de site verrijst binnen enkele jaren 
een innovatieve zorgwoonsite. Einddoel 
is bij te dragen tot een zorgzame buurt,
waar men levenslang kan wonen en de
zorg zich aanpast aan de behoeften 
van haar bewoners, zonder dat zij hun 
leefomgeving moeten verlaten vanwege 
een ontbrekende ondersteuning.

Om het concept van een zorgzame 
buurt te kunnen onderschrijven zal er 
ontmoetingsgericht gebouwd worden, 
rekening houdend met de schaal van de 
site. Zo wordt er onder andere een 
gemeenschappelijk leefpaviljoen 
centraal in de boomgaard voorzien.
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ZORGEN

Als inclusief woonproject mikt De Boom-
gaard op een gemengde bewonersgroep  
waarin mensen met diverse zorgprofielen 
(jongdementie, kwetsbare jongvolwas-
senen, mensen met fysieke beperking, 
ouderen met zorgbehoefte...) samenwo-
nen met niet-zorgbehoevenden en buurt-
bewoners vanuit het geloof dat zij elkaar 
iets waardevols te bieden hebben.

ONTMOETEN

Een hecht sociaal weefsel is één van de 
fundamenten van dit project. Nadat in 
een eerste fase initiatiefnemers een kata-
lysator van een zorgzame buurt bouwen, 
neemt het sociaal weefsel stap voor stap 
deze rol over. Relaties overstijgen dan de 
zorgbehoefte van de buurtbewoners.

INCLUSIVITEIT

We zetten de expertise van de 
zorgpartners in om mensen met een 
ondersteuningsbehoefte te integreren in 
de samenleving en nog belangrijker, om 
de samenleving voor te bereiden zodat 
ze verschillende doelgroepen kunnen 
insluiten in de maatschappij.

NATUUR

De boomgaard wordt terug in ere 
hersteld, misschien zelfs aangevuld met 
een kleinschalig ecologisch tuinbouw- 
en moestuinproject en een (buurt-)
zwemvijver.

BUURTGEVOEL

Er wordt een huiselijke, laagdrempelige 
ontmoetingsplek geïntegreerd en gekop-
peld aan de wooncluster aan de Wilsel-
sesteenweg. Deze ruimte kan worden 
opengesteld voor een breder publiek bij 
buurtactiviteiten maar is ook de plek waar 
bewoners die geen voltijdse zorgonder-
steuning hebben terecht kunnen wanneer 
zij daar nood aan hebben.

INITIATIEFNEMERS

Stadsmakersfonds realiseert De Boom-
gaard in samenwerking met 4
zorgpartners: 

Woonzorgnet Dijleland groepeert vier 
woonzorgcentra waaronder De Wingerd, 
gericht op het ondersteunen van oude-
ren, dementerenden en hun netwerk.

Oostrem vzw Biedt een thuis aan men-
sen die leven met een beperking.

De Wissel VZW Bouwt aan een warme 
samenleving, met focus op jongeren en 
jonge gezinnen

Zorg Leuven actief in thuiszorg, residen-
tiële ouderenzorg en buurtzorg

Deze initiatiefnemers richtten samen 
Livez op. Livez staat voor Leuvens 
Initiatief voor Eerlijke Zorg, en is een 
coöperatieve met sociaal oogmerk. Miss 
Miyagi ondersteunt Livez in de verwe-
zenlijking van dit project.

Livez vindt dat een zorg -en onder-
steuningsbehoefte niet mag leiden tot 
institutionalisering en het verlies van 
integratie en participatie in de maat-
schappij. De fundamenten van Livez zijn 
het creëren van inclusieve woningen en 
klassieke woonbuurten zorgbestendiger 
maken.

Livez wil zo het concept van de Hos-
piscore uitrollen. De Hos piscore drukt 
de mate uit waarin de buurt een bepaal-
de ondersteuning of zorg kan absorbe-
ren. Buurten met een hoge Hos piscore  
kunnen diverse en zware gezondheids-
problematieken het hoofd bieden en 
verzekeren daardoor een grote woon-
continuïteit in hun buurt.
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Locatie:

Rue Roche à Lomme 4a, Dourbes, Viroinval

Oppervlakte terrein: 18000 m2
Vloeroppervlakte gebouwen: 3800 m2

Vastgoedvennootschap: Astacus NV
Partner: Vzw Parc National ESEM

Aangekocht: juni 2022
Indiening omgevingsvergunning: mid 2024

Bouwfase: eind 2024 tot begin 2026
Exploitatie: vanaf begin 2026

Ontwerpteam onder leiding van:
BC Architecten en Jonathan Tuckey Design

Project Management: Miss Miyagi
 

Geraamd projectbudget
Astacus NV: 8.000.000 EUR

Geraamde inbreng Stadsmakersfonds: 
600.000 EUR (waarvan 300.000 EUR volstort)

Geraamde inbreng partners: 1.200.000 EUR 
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PLAATS MAKEN VOOR
SCHOONHEID EN RUST

VROEGER

In 1876 werd een leerlooierij opgericht 
in opdracht van Théodore Houben, een 
riemenfabrikant in Verviers. Na een 
hoogtepunt van productie tussen de 
twee Wereldoorlogen moest het bedrijf 
in 1981 zijn deuren sluiten ten gevolge 
van het verstrengen van milieuwetten, 
concurrentie en vervuiling.

LEEGSTAAND

Het gebouw staat al decennialang leeg. 
Er woedde ook een brand waardoor 
een deel van het gebouw nu niet meer 
dan een ruïne is. Ook is de site overstro-
mingsgevoelig. Toch heeft het gebouw 
na al die tijd zijn statigheid niet verloren.

TIJDELIJKE INVULLING

De plek leent zich tot een tijdelijke 
invulling gericht op natuurbeleving. We 
mikken hiervoor op de zomer van 2023.

TOEKOMST

De iconische leerlooierij wordt een 
unieke toegangspoort tot de prachtige 
omliggende omgeving, maar ook een 
bestemming voor natuurbeleving, rust, 
schoonheid en ontmoeting.
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Met een horecazaak, een landschappe-
lijk aangelegde parking, een infopunt, 
buitenactiviteiten (en misschien zelfs 
een treinstation), wordt de site een 
unieke uitvalsbasis en poort om het Parc 
Naturel Viroin-Hermeton (en binnenkort 
het eerste Nationale park van Wallonië?) 
te bezoeken. We kiezen voor een uitge-
sproken positionering als bestemming 
voor natuurbeleving, rust, schoonheid 
en ontmoeting (een oord).

Door gebruik te maken van dubbelho-
ge ruimtes voor horeca en polyvalente 
ruimtes, inpandige terrassen voor een 
unieke buitenbeleving en een brede 
waaier aan verschillende soorten ver-
blijven kunnen we een rijke variatie van 
diverse ervaringen aanbieden.

Partners actief in de kunsten, ambach-
ten, ecologie, welzijn, ... kunnen met hun 
(semi-)permanente aanwezigheid op de 
site voor lokale verankering en een au-
thentieke  beleving en profilering zorgen 
(een platform).

De aanpak van de overstromings- en 
saneringsproblematiek op de site wordt 
als onderbouw gebruikt om de beleving 
van de plek te versterken. Een intelli-
gente verbouwing van de bestaande 
gebouwen moet de balans vinden 
tussen genoeg leegte (inspirerend, 
ruimte voor ontmoeting, optimalisatie 
investeringskost, …) en genoeg diverse, 
verhuurbare ruimte (optimalisatie en 
spreiding inkomsten). Het gebouw moet 
bovendien diverse (ook weinig intensie-
ve) exploitatiemodellen mogelijk maken 
die kunnen variëren met de seizoenen 
en evolueren doorheen de jaren. 

NATUUR

Met het nabijgelegen 48.000 ha grote 
natuurpark Viroin-Hermeton kan elke 
natuur- en wandelliefhebber zich lanceren 
vanop deze idyllische bestemming. Dit 
paradijs wordt gekenmerkt door haar 
uitzonderlijke biodiversiteit en indrukwek-
kende rotsformaties.

ONTMOETEN

De grote schaal van het gebouw laat 
een grote diversiteit aan ruimtes toe. 
Zo kan men gebruik maken van grote 
polyvalente zalen voor recepties of 
events, collectieve leefruimtes, gedeelde 
buitenruimtes, ...

ACTIVITEIT

De weelderige natuur in de omgeving 
nodigt vanzelfsprekend uit tot ontdekken. 
Dankzij een uitgebreid netwerk van 
bewegwijzerde paden kan men zich 
begeven op verschillende wandelroutes. 
Ook fietsers, klimmers en zelfs kajakkers, 
die de nabijgelegen Viroin kunnen 
afvaren, vinden hier hun gading.

RUST & STILTE

De herbestemming zal zich ook focussen 
op de kalmte en rust die vanuit de 
omgeving gereflecteerd wordt op het 
gebouw.

VERBLIJVEN

Het doel is om een waaier aan belevin-
gen aan te bieden: de aanwezigheid 
van een gastheer, zoals in een B&B; 
autonomie voor de zelfstandige reiziger; 
mensen ontmoeten maar je ook kunnen 
terugtrekken, zoals in een herberg; bui-
tenruimtes en -activiteiten, zoals in een 
glamping, ... Voor elk wat wils.
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OVER DE AANBIEDING 
VAN VAN AANDELEN 
DOOR MISS MIYAGI 
FONDS CV

Dit is de informatienota over de 
aanbieding van aandelen door 
de coöperatieve vennootschap 
‘Miss Miyagi fonds’, met merknaam 
Stadsmakersfonds, ter waarde van 
maximaal 5 miljoen euro binnen een 
periode van 12 maanden. 

Deze informatienota is geen 
prospectus en werd niet 
gecontroleerd of goedgekeurd door 
de autoriteit voor financiële diensten 
en markten (FSMA).  

Let op: intekenen op aandelen 
houdt risico’s in. Je loopt het risico 
het bedrag dat je inbrengt geheel 
of gedeeltelijk te verliezen en/of 
het verwachte rendement niet te 
halen. De beleggingsinstrumenten 
zijn bovendien niet genoteerd: de 
belegger loopt risico grote problemen 
te ondervinden om zijn positie aan 
een derde te verkopen indien hij dat 
zou wensen.
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RISICO’S VERBONDEN AAN DE UITGEVENDE INSTELLING 
DE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MISS MIYAGI FONDS: 

1. Risico eigen aan aandelen in coöperaties

Hoewel deze risico’s niet specifiek zijn voor de coöperatieve 
vennootschap Miss Miyagi fonds (merknaam Stadsmakersfonds), 
vinden we het belangrijk om ze ook hier te duiden: 

• Intekenen op aandelen houdt altijd risico’s in. Je loopt het 
risico het bedrag dat je inbrengt geheel of gedeeltelijk te 
verliezen en/of het verwachte rendement niet te halen. 
De aandelen komen niet in aanmerking voor de waarborg 
van het beschermingsfonds voor deposito’s en financiële 
instrumenten.

• Het door aandelen vertegenwoordigde kapitaal maakt deel 
uit van het eigen vermogen van het Stadsmakersfonds. In 
geval van ontbinding en vereffening van de vennootschap 
zal het scheidingsaandeel (dit is de waarde van de 
aandelen) pas terugbetaald worden na betaling van de 
schulden van de vennootschap. Indien na betaling van 
deze schulden het vermogen van de vennootschap 
ontoereikend is om de coöperanten uit te betalen, zal de 
uitbetaling naar evenredigheid gebeuren en is het dus 
mogelijk dat de waarde van het aandeel niet (volledig) kan 
terugbetaald worden.

• De aandelen zijn niet genoteerd op een gereglementeerde 
markt of multilaterale handelsfaciliteit en zijn dus niet 
zonder meer verhandelbaar.

• Het risico bestaat dat indien een groot aantal coöperanten 
gelijktijdig wenst uit te treden, het Stadsmakersfonds op 
dat ogenblik niet over voldoende liquide middelen beschikt 
om de waarde van het aandeel uit te betalen en dus de 
terugbetaling tijdelijk dient uit te stellen. Het fonds streeft 
er in haar beleid naar om het scheidingsaandeel zo snel 
mogelijk uit te betalen en het maximale uitstel te beperken 
tot 2 jaar.

• De coöperanten hebben stemrecht op de jaarlijkse  
aandeelhoudersvergadering. De aandeelhoudersverga-
dering beslist over de krijtlijnen van de strategie 
van het Stadsmakersfonds, keurt de jaarrekening 
goed en duidt de bestuurders aan. De Raad van 
Bestuur kan op onafhankelijke en discretionaire wijze  
investeringsbeslissingen nemen, binnen de krijtlijnen 
van de bevoegdheden die door de coöperanten aan de 
bestuurders werd toegekend. 

2. Risico’s eigen aan een missie gedreven onderneming.

Het Stadsmakersfonds is een missie-gedreven onderneming die 
exemplarische vastgoedprojecten met een maatschappelijke 
impact wil financieren. Het fonds kan (steeds in balans met de 
totale projectportefeuille) kiezen om te investeren in projecten, 
ook wanneer deze een onzeker of een zeer bescheiden 
rendement genereren. 

3. Risico’s eigen aan een jonge onderneming

Het Stadsmakersfonds is een jonge onderneming, opgericht 
op 23 december 2020. Tot dusver werd de jaarrekening van 
het eerste boekjaar (2021) neergelegd bij de Nationale Bank.   
Doordat het Stadsmakersfonds een startende onderneming 
is, zullen de eerste middelen in een beperkt aantal projecten 
geïnvesteerd worden. Het fonds investeerde tot nogtoe in 
4 projecten, en mikt er de komende jaren op telkens 1 à 3 
projecten op te starten. Onverwachte omstandigheden in één 
van deze projecten kunnen daardoor een relatief grote impact 
hebben op de vennootschap. Hoewel het Stadsmakersfonds 
een jonge onderneming is, wordt ze bestuurd door bestuurders 
met ervaring en deskundigheid in de ontwikkeling van 
exemplarische vastgoedprojecten met een maatschappelijke 
impact. Deze bestuurders waken mee over de risico’s eigen aan 
de onderneming.

4. Risico’s verbonden aan participaties in 
projectvennootschappen

Het Stadsmakersfonds investeert haar middelen in projecten die 
ondergebracht worden in aparte projectvennootschappen, al dan 
niet in partnership met andere investeerders. Hierdoor worden 
de risico’s geïsoleerd in de aparte projectvennootschappen, 
en de aandeelhouders hiervan afgeschermd. Toch worden de 
aandeelhouders indirect blootgesteld aan de risico’s van de 
projectvennootschappen, wanneer deze te lage rendementen 
generen, of leningen uit Stadsmakersfonds niet kunnen 
terugbetalen. Ook kunnen partnerships ontstaan die bijkomende 
risico’s met zich meebrengen tijdens de ontwikkeling en het 
beheer. Het is uiteraard de bedoeling om slechts partnerships 
op te zetten wanneer het  bestuur van het fonds van oordeel 
is dat deze meer voordelen (inbreng van expertise, energie, 
netwerk en financiële middelen) zullen opleveren dan nadelen.

DEEL I
BELANGRIJKSTE RISICO’S DIE INHERENT ZIJN AAN DE 
UITGEVENDE INSTELLING EN EN DE AANGEBODEN 
BELEGGINGSINSTRUMENTEN, EN DIE SPECIFIEK ZIJN 
VOOR DE BETROKKEN AANBIEDING
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RISICO’S VERBONDEN AAN DE AANGEBODEN 
BELEGGINGSINSTRUMENTEN

1. Risico’s eigen aan de ontwikkeling van bijzondere 
programma’s.  

Het Stadsmakersfonds financiert de ontwikkeling van diverse 
bijzondere programma’s. De parameters waaraan deze 
programma’s ontwikkeld kunnen worden (programma van eisen, 
huur- of verkoopprijs, wettelijke reglementeringen, …) zijn zeer 
divers en minder goed in te schatten dan klassieke programma’s 
zoals wonen, kantoren, … Hierdoor is de verhuur of verkoop 
minder zeker. Om die reden ontwikkelt Stadsmakersfonds 
haar vastgoed in nauw overleg met potentiële eindgebruikers 
die inzichten kunnen geven in deze parameters. Miss Miyagi  
investeert als zusterorganisatie van het Stadsmakersfonds 
ook sterk in een partnernetwerk om inzicht te krijgen in deze 
parameters en mogelijke partners. 

2. Risico’s eigen aan bijzondere panden.

Het Stadsmakersfonds financiert de ontwikkeling van 
bijzondere panden (nieuwbouw of herbestemming). Hierdoor 
is de inschatting van de (ver-)bouwkost moeilijker in te 
schatten dan bij standaardprojecten. Bovendien creëren 
deze bijzondere panden vaak bijkomende specifieke 
uitdagingen zoals grondvervuiling, (erfgoed-)reglementering, 
… Deze uitdagingen kunnen een negatief effect hebben op 
de bouwkost en de timing. Daarom wordt geïnvesteerd in een 
doordacht vooronderzoek door Miss Miyagi, worden er flexibele 
ontwikkelingsscenario’s opgesteld en wordt er méér marge 
genomen in de rekenmodellen en planningen dan bij standaard 
ontwikkelingen. 

3. Risico’s eigen aan de diverse projectportefeuille

Het Stadsmakersfonds financiert zeer diverse projecten, met 
diverse programma’s in diverse gebouwen op diverse locaties. 
Hierdoor daalt de efficiëntie van het ontwikkelingsproces 
t.o.v. standaardontwikkelingen. Deze diversiteit en specificiteit 
zorgt er ook voor dat het ‘exit scenario’ voor het fonds in 
projectvennootschappen moeilijker is dan bij klassieke 
projecten. 

4. Risico’s eigen aan externe financiering. 

Het Stadsmakersfonds heeft de intentie om een hefboomeffect 
te realiseren op haar eigen kapitaal door een deel van de 
investeringen op projectniveau te financieren via een bank. 
Dit zorgt voor een afhankelijkheid van een externe bancaire 
financiering en haar parameters (intrest, voorwaarden, …). Het 
hefboomeffect vergroot het rendement wanneer het goed gaat, 
maar ook het verlies wanneer het slecht gaat. 

5. Risico’s eigen aan een beperkte liquiditeitspositie.

Een groot deel van het kapitaal van het Stadsmakersfonds  
wordt geïnvesteerd in vastgoed, wat niet liquide is.  Dit zorgt 
voor een aantal bijkomende risico’s: 

• Niettegenstaande dat het Stadsmakersfonds steeds een 
beperkte liquide buffer zal aanhouden voor uittredingen, 
is het mogelijk dat de raad van bestuur de betaling van 
het scheidingsaandeel tijdelijk moet uitstellen om de 
continuïteit van het fonds te vrijwaren.

• De waardering van de aandelen staat o.a. in relatie tot een 
schatting van het onroerend goed. De waarde van het 
onroerende goed is dus een schatting en niet liquide tot 
op het moment dat er effectief een verkoop gerealiseerd 
wordt.

6. Risico’s eigen aan exploitatieafhankelijke projecten

Het Stadsmakersfonds zal (deels) investeren in 
exploitatieafhankelijke projecten waarbij kan samengewerkt 
worden met externe projectpartners voor de exploitatie. Deze 
relatie creëert, naast de voordehand liggende voordelen, ook 
steeds een bijkomend risico. 
 

7. Risico’s eigen aan projecten waarin een inhoudelijke 
meerwaarde voor de coöperanten gezocht wordt. 

Het Stadsmakersfonds ambieert om steeds een deel van 
haar middelen te investeren in projecten die een persoonlijke 
meerwaarde opleveren voor haar coöperanten. Dit zorgt voor 
een extra afwegingsparameter die een druk kan leggen op het 
financiële rendement. 
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1 ° Gegevens

• Maatschappelijke zetel: Sluisstraat 79/3 - B 3000 Leuven
• Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap
• Ondernemingsnummer: BE0760317177
• Land van herkomst: België
• Naam: Miss Miyagi fonds (merknaam Stadsmakersfonds)
• Erkenningen: NRC erkenning
• Opgericht op 23 december 2020
• Contactgegevens: info@stadsmakersfonds.be
• Website: www.stadsmakersfonds.be

2° Beschrijving van de activiteiten

Stadsmakersfonds investeert in de ontwikkeling en het 
beheer van exemplarische vastgoedprojecten met een 
positieve maatschappelijk impact. De definitie van ‘vastgoed 
met een positieve maatschappelijke impact’ is dynamisch. 
Stadsmakersfonds evalueert haar projecten op basis van 4 
thema’s, met volgende criteria: 

• Programmatorische criteria: ontmoetings- en 
verbindingsplekken, lokale en circulaire economie, welzijn 
in brede zin van het woord 

• Ruimtelijke criteria: ruimtelijke transitie, exemplarische  
architectuur, activeren van common, 

• Partnercriteria: potentiële samenwerking met overheden, 
ontwikkelingspartners en potentiële persoonlijke 
meerwaarde voor coöperanten

• Haalbaarheidscriteria: Rendement, risico’s en algemene 
haalbaarheid. 

3° Coöperanten

Het Stadsmakersfonds werd door een 80-tal coöperanten  
(pioniers) opgestart met een startkapitaal van meer dan 1 
miljoen euro. 

Op 30 november 2022 waren 108 coöperanten ingestapt. 

Volgende coöperanten bezitten meer dan 5% van de aandelen: 
• A. Leyssens (6% van de aandelen)
• G. Van Puijenbroeck (6% van de aandelen)

Behalve de aankoop van aandelen zijn er geen transacties 
geweest en er zijn geen veroordelingen te melden volgens de 
wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen of 
beursvennootschappen.

5° Bestuur

De raad van bestuur bestaat uit 

• Anneleen De Bonte
• Matthias D’hondt
• Jan Lambertyn
• Toon Manders (oprichter)
• Michiel Van Balen (oprichter)
• Niklas Van Damme
• Karel Van den Eynde (oprichter)

De raad van bestuur komt minstens 4 keer per jaar 
samen en de mandaten zijn onbezoldigd totdat de 
aandeelhoudersvergadering hier anders over beslist. 

Er bestaan duidelijke regels omtrent belangenconflicten. 
Wanneer bestuurders of hun organisatie een conflicterend 
belang hebben, nemen zijn niet deel aan de bespreking van 
agendapunten waarbij dit belangenconflict speelt.
Dagelijks bestuur en de directie bestaat uit 

• Toon Manders (dagelijks bestuurder)
• Michiel Van Balen  (dagelijks bestuurder)
• Karel Van den Eynde  (dagelijks bestuurder)
• An Eijkelenburg (directeur)

Het Stadsmakersfonds (Miss Miyagi fonds) werd opgericht op 
23 December 2020. Het eerste (verlengde) boekjaar liep tot 
31/12/2021. De eerste jaarrekening werd neergelegd bij de 
Nationale Bank en is consulteerbaar op  consult.cbso.nbb.be 
- ondernemingsnummer BE0760317177. De jaarrekening is niet 
geauditeerd door een commissaris.

Het huidige werkkapitaal is toereikend om de komende 6 
maanden aan de behoeften te voldoen. Om een toereikend 
werkkapitaal te hebben voor een periode van 12 maanden, 
wordt fondsenwerving voorzien volgens realistische targets.

Het eigen vermogen van Stadsmakersfonds bedraagt op 30 
november 2022 2.109.490 EUR. Stadsmakersfonds heeft geen 
schuldenlast.

DEEL II
INFORMATIE OVER DE UITGEVENDE INSTELLING EN DE 
AANBIEDER VAN DE BELEGGINGSINSTRUMENTEN
A. IDENTITEIT VAN DE UITGEVENDE INSTELLING

B. FINANCIËLE INFORMATIE OVER DE UITGEVENDE 
INSTELLING
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DEEL III
INFORMATIE OVER DE AANBIEDING VAN 
BELEGGINGSINSTRUMENTEN

• Er wordt geen maximum aantal aandelen vastgelegd. De 
aankoop van aandelen moet echter steeds goedgekeurd 
worden door de raad van bestuur en kan gemotiveerd 
geweigerd worden. 

• Een aandeel is altijd op naam en een coöperant moet 
minimum 5 aandelen bezitten. 

• De waarde van het aandeel wordt jaarlijks bepaald door 
de aandeelhoudersvergadering. Bij opmaak van deze 
informatienota bedraagt de waarde van één aandeel: 1060 
euro. 

• Statutair worden alle nieuwe coöperanten automatisch 
toegelaten. Een toetreding kan op de eerstvolgende 
raad van bestuur wel (retroactief) gemotiveerd geweigerd 
worden.

• Het gaat om een doorlopende aanbieding. Kandidaat-
coöperanten kunnen gedurende het hele jaar aandelen 
kopen. 

• Volgens de regelgeving van de FSMA zal het Stadsmakers-
fonds jaarlijks niet meer dan 5 miljoen euro ophalen. 

• De informatienota wordt jaarlijks vernieuwd. 
• Er worden geen administratieve kosten ten laste gelegd 

van de belegger.

Vandaag zijn er door Stadsmakersfonds  engagementen 
genomen in 4 dossiers:

• Brouwerij De Ridder in Antwerpen (participatie van 80% in 
BV De Ridders)

• De Impact Factory in Mechelen (participatie van 100% in 
NV Sylvestra)

• De Boomgaard in Leuven (participatie van 20% in Livez CV 
so)

• De Leerlooierij in Viroinval (participatie van 100% in NV 
Astacus)

In 2021 en in het eerste semester van 2022 werden volgende 
bedragen geïnvesteerd in de 4 projecten:  

2021 2022 tem 30 juni

BV De Ridders 410.000 EUR BV De Ridders 75.000 EUR

NV Sylvestra 641.391 EUR NV Sylvestra 174.505 EUR

CV so Livez / CV so Livez 30.000 EUR

SA Astacus 21.610 EUR SA Astacus 121.372 EUR

TOTAAL 1.073.001 EUR TOTAAL 400.877 EUR

Voor de ontwikkeling van deze projecten wordt er ook 
steeds gerekend op een bijdrage van projectpartners op 
projectvennootschapsniveau (bovenop de bedragen in de 
bovenstaande tabellen).

Het tot nu toe opgehaalde werkkapitaal is niet voldoende om 
de reeds opgestarte ambities op lange termijn waar te maken. 
Voor de 4 lopende projecten moeten volgens de ramingen voor 
juni 2023 volgende middelen vrijgemaakt te worden; 

Leerlooierij: 250.000 EUR voor studiekosten. 
Impact Factory: 100.000 EUR voor aanvatten bouwfase
De Boomgaard: 120.000 EUR inbreng voor aanvatten bouwfase
De Ridder: 75.000 EUR + 100.000 EUR achtergestelde lening 
voor aanvatten bouwfase 

Hieraan dient een buffer toegevoegd te worden van 1.500.000 
EUR. Deze dient als reserve indien vertraging opgelopen wordt 
bij het aan boord trekken van investerende partners, en om een 
vijfde project te kunnen financieren. 

Daarom is het de ambitie om bijkomend kapitaal te verzamelen. 
Het is de ambitie om voor 30 juni 2023 2 miljoen euro op te 
halen en voor 30 juni 2026 een totaal van 10 miljoen euro 
opgehaald te hebben. 

Voor het ophalen van het kapitaal mikt het fonds op drie 
doelgroepen:

1. Burgers, bedrijven en organisaties die geloven in de missie.
2. Professionele of institutionele beleggers op zoek naar 

maatschappelijke investeringen.
3. Projectgerelateerde doelgroepen.
 
De eerste categorie willen we bereiken via informatiesessies,  
gesprekken en salons, social media en website, studiedagen, 
lezingen, doorverwijzingen binnen het bestaande netwerk, het 
bestaande partnernetwerk...

De tweede categorie willen we bereiken via directe relaties met 
impact investeerders.

De derde categorie willen we bereiken via projectoproepen. 
Het coöperatieve fonds laat namelijk toe dat huurders, 
buurtbewoners, sympathisanten, leveranciers, … (via het 
fonds, niet rechtstreeks) mee investeren in de herbestemming 
van een project. Dit zorgt voor een financiële en inhoudelijke 
verankering van het project in de buurt en bij projectpartners 
en ruimtegebruikers.

A. BESCHRIJVING VAN DE AANBIEDING

B. REDENEN VOOR DE AANBIEDING
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• Deze informatie gaat over de uitgifte van aandelen. Er 
bestaat slechts 1 type aandelen. 

• Bij opmaak van deze informatienota bedraagt de waarde 
van één aandeel: 1060 euro. Deze waarde is geldig tot aan 
de volgende aandeelhoudersvergadering.

• Omdat het opgehaald kapitaal geïnvesteerd wordt in 
langdurige ontwikkelingstrajecten moeten de aandelen 
minstens 5 jaar aangehouden worden. 

• Uittreden kan enkel in de eerste drie maanden na de 
jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. 

• Aandelen zijn overdraagbaar tussen (nieuwe) coöperanten 
maar enkel na goedkeuring door de Raad van Bestuur. 

• De terugbetaling van een aandeel (het scheidingsaandeel) 
is onderworpen aan de standaard wettelijke bepalingen van 
een balans en liquiditeitstest. Hierdoor bestaat de kans dat 
de uitbetaling van het scheidingsaandeel tijdelijk uitgesteld 
moet worden. Het fonds engageert zich om een beleid 
te voeren dat er naar streeft om het scheidingsaandeel 
maximaal 2 jaar na de uittreding uit te keren. 

• Volgens de NRC erkenning is het dividend beperkt tot 
maximaal 6 % per jaar.

• Door de beperkte liquiditeit en opbrengsten op korte 
termijn zullen er de eerste jaren geen dividenden uitbetaald 
kunnen worden. Een meerwaarde op de aandelen is wel 
realistisch. 

DEEL IV
INFORMATIE OVER DE AANGEBODEN 
BELEGGINGSINSTRUMENTEN

A. KENMERKEN VAN DE AANGEBODEN BELEGGINGSINSTRUMENTEN
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De aanpak en projecten van Stadsmakersfonds worden 
opdiverse infosessies, lezingen en via social media en website 
kenbaar gemaakt. Op de website van Stadsmakersfonds wordt 
de agenda ter beschikking gesteld.

Alle bestaande vennoten worden op de hoogte gehouden 
via nieuwsbrieven en infomomenten, met als belangrijkste 
infomoment de Algemene Vergadering.

DEEL V
ALLE ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE DIE MONDELING 
OF SCHRIFTELIJK AAN ÉÉN OF MEER BELEGGERS WORDT 
VERRICHT

A. KENMERKEN VAN DE AANGEBODEN  BELEGGINGSINSTRUMENTEN 
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WIL JIJ OOK INVESTEREN IN 
PLAATSMAKEN, EN COÖPERANT 
WORDEN?

Dat kan eenvoudig en snel in drie 
stappen:

1) Scan de QR code of ga naar
dar.stadsmakersfonds.be

2) Vul je gegevens online in.
Je kan intekenen met een rijksregis-
ternummer of een BTW nummer.

3) Betaal via een overschrijving.

Je wordt daarna gecontacteerd via 
mail of telefoon, en opgenomen in de 
Stadsmakersfonds community.
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COPYRIGHT

Gehele of gedeeltelijke 
overname of verveelvoudiging 
op welke wijze dan ook en/
of commercieel gebruik van 
deze informatie is niet toege-
staan tenzij hiervoor uitdruk-
kelijk schriftelijke toestemming 
is verleend door Miss Miyagi 
Fonds CV (Stadsmakersfonds). 

CONTACT

Coöperatieve vennootschap 
Stadsmakersfonds
(Miss Miyagi fonds)
www.stadsmakersfonds.be
info@stadsmakersfonds.be

Sluisstraat 79/3
3000 Leuven
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