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BOLERO STAAT KLAAR MET SECUNDAIRE MARKT VOOR 
CROWDFUNDING VIA BLOCKCHAIN-TECHNOLOGIE 

EN HEEFT HIERMEE EUROPESE PRIMEUR 
 
Bolero Crowdfunding lanceert de eerste Europese blockchain-applicatie en laat deelnemers van hun  
Inspiratiesessies volop virtuele boleuro’s investeren in start-ups tijdens een ‘Investment Game’. Dit spel 
demonstreert meteen de mogelijkheden van het onderling verhandelen van financiële instrumenten en 
opent de deur naar de ontwikkeling van een secundaire markt op blockchaintechnologie waar financiële 
instrumenten van crowdfunding verhandeld kunnen worden. 
 
SECUNDAIRE MARKT OPENEN VOOR CROWDFUNDING VIA BLOCKCHAIN-APP 
“Blockchain is eigenlijk de belangrijkste technologische vernieuwing in de digitale wereld,” licht Matthew 
Van Niekerk toe, verantwoordelijk voor innovatie en ontwikkeling van het Bolero 
Crowdfundingplatform. “De gebruikers kunnen hun vertrouwen stellen in een open grootboek dat 
wereldwijd wordt opgeslagen op heel veel verschillende, gedecentraliseerde nodes, in plaats van een 
vertrouwensrelatie te moeten opbouwen en onderhouden met de tegenpartij in de transactie (een 
andere persoon) of een derde tussenpersoon (zoals een bank). De blockchain als de architectuur voor een 
nieuw systeem van gedecentraliseerde transacties is de belangrijkste innovatie.” 
 
De blockchain-technologie wordt gecategoriseerd als een disruptieve technologie die ons leven, onze 
organisaties en onze economie ingrijpend gaat veranderen. Ze zou zaken doen in een digitale wereld 
sneller en goedkoper maken, met minder administratie én veiliger dan de traditionele manieren.  
 
Bolero Crowdfunding onderzoekt al een tijdje de mogelijkheden om de diverse financiële instrumenten 
die via crowdfunding verworven werden, te verhandelen. Iets wat tot vandaag niet kan. Bolero werkt 
daarvoor samen met communicatiepartner Kunstmaan. 
 
De blockchain-applicatie maakt een secundaire markt mogelijk voor investeringen via crowdfunding. 
“Bolero Crowdfunding wil beleggers hiermee de kans geven om, zonder een IPO of beursintroductie, uit 
het kapitaal van een start-up te stappen. De blockchain-technologie maakt dat perfect mogelijk,” aldus 
Koen Schrever, CEO van Bolero Crowdfunding. “De retailinvesteerder doet vaak kleinere transacties in 
crowdfunding. Gebruiksgemak en lage transactiekosten zijn dan extreem belangrijk. Blockchain maakt 
het mogelijk een transactie supersnel én tegen een zeer lage kost uit te voeren.” 
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EERSTE EUROPESE BLOCKCHAIN-APP INSPIREERT PUBLIEK OM IN START-UPS TE INVESTEREN 
Vandaag heeft Bolero al een app die werkt op blockchain-technologie. Tijdens de regionale 
inspiratiesessies van Bolero Crowdfunding krijgt elke deelnemer een persoonlijk budget van 1.000 
boleuro’s. Met de eerste Europese blockchain-app kunnen ze die virtuele Bolero-munten investeren in 
de aanwezige start-ups die er komen pitchen. Op het einde van de pitchrondes wordt de virtuele 
marktkapitalisatie per start-up berekend en de winnaar bekendgemaakt.  
 
Wie zelf de gloednieuwe Boleuro app wil uitproberen, kan nog terecht op de Inspiratiesessies in Gent, 
Antwerpen, Leuven en Brussel. Inschrijven kan via de Bolero Crowdfunding-website. 
 
 


