
Investeerders Qurrent 
 
De Nationale Postcodeloterij 
Alle loterijen in Nederland moeten een vergunning hebben. Er zijn voorschriften en  verbonden aan deze 
vergunning en de vergunninghouder bepaalt wie er mag verkopen. Een van de voorschriften is dat er met 
de opbrengst van een loterij een algemeen belang moet worden gediend. Bij de Nationale Postcodeloterij 
moet er minimaal 50% van de inleg aan prijzen besteed worden aan goede doelen. De Nationale 
Postcodeloterij heeft 92 doelen waar de organisatie direct financiële steun aan verleent. De minimale 
bijdrage van de Postcode Loterij bedraagt 500.000 euro. Om een te grote financiële afhankelijkheid te 
voorkomen hanteert de loterij als richtlijn dat de vaste bijdrage niet meer mag bedragen dan de helft van 
de eigen fondsenwerving.  
 
Stichting DOEN 
Organisaties die niet in aanmerking komen voor rechtstreekse steun van de loterij kunnen mogelijk 
ondersteuning krijgen van Stichting DOEN. Met de jaarlijkse bijdrage van de Postcode Loterij ondersteunt 
DOEN initiatieven op het terrein van duurzame ontwikkeling en sociale cohesie. Zij werkt aanvullend op- en 
in het verlengde van de loterijen. Voor meer informatie zie: www.doen.nl. DOEN biedt deze mensen 
financiële ondersteuning om hun initiatief waar te maken en brengt ze met elkaar in contact. Stichting 
DOEN ontvangt hiervoor haar middelen van de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de 
VriendenLoterij. 
 
Droomfonds 
Judith Lingemans geeft in een video van de Nationale Postcodeloterij aan wat het Droomfonds is. 
Droomfonds is een fonds van de postcodeloterij waaruit initiatieven worden gefinancierd die werkelijk een 
doorbraak kunnen realiseren op weg naar een schonere en mooiere wereld. Eigenlijk is dit een pot geld 
voor innoverende en baanbrekende projecten voor de vaste goede doelen van de Postcodeloterij (bron: 
video Judith Lingeman, Postcodeloterij). 
 
De cirkel is rond: Investeringsoverzicht 
Nationale Postcode loterij ->Droomfonds -> Stichting Doen -> ‘We Generate’ (plan waaruit Qurrent is 
opgericht) -> Qurrent (11,9 miljoen)-> HIER opgewekt (1,6 miljoen). 
 
Stichting Doen -> DOEN Participaties BV (investeringsfonds) ->  Qurrent Coöperatie t.b.v. windmolenpark. 
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