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Fondsenwerving
Fondsenwerven is niet iets dat vanzelf gaat. Bereidt u zich goed voor, denk na over welke financieringsbronnen bij uw project passen en welke
aanpak u kiest. Reken er op dat het soms een proces is dat veel vergt van u en uw organisatie. Voordat u start met het indienen van een aanvraag bij
een fonds is het altijd raadzaam eerst contact op te nemen met het betreffende fonds om te vragen of uw initiatief wel kans maakt bij het fonds. Het
voorkomst teleurstelling en een hoop geïnvesteerde tijd. Het VSB fonds heeft een gratis online cursus fondsenwerving ontwikke ld. In deze krijgt u
veel tips ten aanzien fondsenwerving. De online cursus is hier te volgen. U kunt de cursus ook als pdf downloaden

Sociale leefbaarheid
Fonds

Doel

Doelgroep

Richtbedrag

Om inzicht te krijgen of uw projectidee voor
subsidie in aanmerking komt, biedt de
provincie u de mogelijkheid uw projectidee af
te stemmen met de projectadviseur van
Streekwurk in uw regio. Samen bekijkt u of uw
idee in aanmerking komt voor subsidie. Na
aanmelding van uw idee neemt het
projectbureau binnen enkele werkdagen
contact met u op. Ook kunt u bij het
projectbureau terecht voor advies over het
opstellen van het projectplan en al uw vragen
over het aanvragen van de subsidie

Kleine initiatieven
maximaal
€ 10.000,- Nieuwe
evenementen
maximaal
€ 3.000,- Grote
initiatieven
maximaal
€ 35.000

Het verlenen van financiële steun aan groepen,
organisaties en initiatieven op het gebied van
maatschappelijk welzijn.

Het werkterrein is te verdelen in de volgende
gebieden: zorg, sociaal-culturele activiteiten
en rijksdelen en buitenland.

€ 500 tot
€ 100.000,=,

DOEN werkt aan een leefbare wereld waaraan iedereen
kan meedoen. Ze financiert initiatieven met zowel een
actief ondernemend als een duurzaam karakter. DOEN
gelooft dat dit haalbaar is. Want de wereld is rijk aan
ondernemende mensen met duurzame, culturele en
sociale initiatieven.

Programma's: Groen: Duurzame Energie,
Geen richtbedrag
Vormgeving Nieuwe Economie of Duurzaam
Afhankelijk van
Ondernemen. Sociaal: Nieuwe
project
Ontmoetingsplekken of Sociaal Ondernemen.
Creatief: Cultuur en Media Internationaal. De
culturele programma’s van DOEN in Nederland
vallen onder de naam BankGiro Loterij Fonds.

De provincie Fryslân stelt in 2016 weer subsidie
beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om
initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen.
Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een
wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor
subsidie. Subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns wordt via
Iepen Mienskipsfûns Fryslân een tendersysteem verdeeld onder de aanvragers.
Klik hier voor de algemene bepalingen

Oranje Fonds

Stichting DOEN

Fonds

VSBfonds

Old burger weesthuis

Koninklijke Nederlandse
Heidemaatschappij

Stichting Bercoop Fonds

Doel

Doelgroep

Richtbedrag

Het VSBfonds wil bijdragen aan het behoud en de
verbetering van een leefbare samenleving, met het oog
op een duurzame toekomst. Het VSBfonds doet dit door
projecten te steunen die ervoor zorgen dat mensen
kunnen deelnemen aan de samenleving en zich kunnen
ontplooien.

Financiële ondersteuning wordt verleend aan
projecten op het gebied van zorg & welzijn,
natuur & milieu, kunst & cultuur en sport & vrije
tijd.

In 2014 Kleinste
donatie € 250,
grootste donatie
€ 1.000.000,
gemiddelde
donatie
€ 20.993.

Iedereen die initiatieven ontplooit die gericht zijn op de
jeugd- en ouderenzorg in Friesland kan in aanmerking
komen voor subsidie door het OBW.
Het moet hierbij wel gaan om activiteiten met een
sociaal, cultureel, maatschappelijk of historisch karakter.

Iedereen die initiatieven ontplooit die gericht
zijn op de jeugd- en ouderenzorg in Friesland
kan in aanmerking komen voor subsidie door
het OBW.

Geen richtbedrag
Afhankelijk van
project

De KNHM heeft provinciale afdelingen en ondersteunt
mensen die hun buurt, wijk of streek willen verbeteren.
Deze projecten richten zich op: actief burgerschap,
plattelandsvernieuwing en water. Koninklijke
Nederlandsche Heidemaatschappij helpt deze
verbeteringen van de leefomgeving te realiseren met
inzet van kennis, geld en een uitgebreid netwerk en
ondersteunt alleen projecten waarin zij, naast een
financiële bijdrage, ook een inhoudelijke bijdrage heeft.

Ideeën en projecten van burgers,
Maximaal
vrijwilligersorganisaties en ideële organisaties € 10.000
op het gebied van actief burgerschap,
plattelandsvernieuwing en water. vooral voor
proces ondersteuning, onderzoek, calculatie
van fysieke zaken, landschappelijke
inpassingen, sociaal maatschappelijk vastgoed
ed. binnen projecten

Het verstrekken van een (eenmalige) donatie aan een
organisatie, passend binnen de belangenbehartiging ten
algemene nutte voor het verzorgingsgebied omvattende
de gemeenten Oost- en Weststellingwerf, Westerveld
en Steenwijkerland, waardoor een organisatie en/of
instelling in staat wordt gesteld:
- om een activiteit of project te realiseren; of
- vaste of vlottende activa te verwerven.

Alle niet natuurlijke rechtspersonen, zonder
winstoogmerk, welke aantoonbaar ten
algemene nutte actief zijn binnen het gebied
dat in de doelstelling van het fonds is
aangegeven.

Een organisatie
gedurende drie
jaar maximaal €
50.000,00
aan donatie
verwerven uit het
fonds

Fonds

Doel

Doelgroep

Richtbedrag

Het Coöperatiefonds is er voor activiteiten die de
leefbaarheid in de lokale samenleving vergroten. Wij
steunen hiermee projecten die een bijdrage leveren aan
de economische, sociale en culturele omgeving in onze
regio.

Om in aanmerking te komen voor een donatie
vanuit het Coöperatiefonds gelden de
volgende voorwaarden:
De organisatie is een vereniging of stichting.
De activiteit vindt plaats in de regio van
Heerenveen, Gorredijk, Grou, Oosterwolde en
Wolvega.

Coöperatie
fonds, tot
maximaal
€ 12.500
Stimuleringsfonds
, tot maximaal
€ 50.000

Coöperatiefonds Rabobank

Voor donatie vanuit het Stimuleringsfonds
gelden de volgende voorwaarden:
De aanvrager is een organisatie of een
vertegenwoordiger van een organisatie.
De organisatie is bij voorkeur klant van
Rabobank Heerenveen en-Zuidoost Friesland
of wil dat worden.
Het fonds heeft als missie burgers en organisaties
vooruit te helpen die het initiatief nemen Nederland
sterker te maken. Empowering people staat centraal.

en aantal punten waar het bestuur op toetst:




Het ING Nederland fonds




Fondsen voor ouderen

Worden mensen vooruit geholpen?
Bestaat er een langetermijneffect op
het leven van deze mensen?
Is het initiatief grootschalig en regiooverschrijdend?
Is er genoeg potentie om het project te
laten groeien?
Bestaat er genoeg steun van andere
partijen in de samenleving?
Is de impact van het project duidelijk te
meten?

Met www.fondsenvoorouderen.nl willen de
Ouderen
samenwerkende Fondsen voor Ouderen het zoeken naar
financiering van projecten gemakkelijker maken. Drie
eenvoudige vragen beantwoorden en u weet bij welk
fonds kansen liggen. Iedereen die iets voor ouderen
organiseert kan gebruik maken van de website. Per
fonds is aangegeven wat de criteria zijn om in
aanmerking te komen voor een donatie.
Partners in www.fondsenvoorouderen.nl zijn:

Geen richtbedrag
Afhankelijk van
project

Per fonds
verschillend.

Fonds

Kansfonds

Doel

stichtingwoudsend.nl

Pwjanssens
Friesche
stichting

Richtbedrag

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten Initiatieven die zijn opgezet door betrokken
in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten
mensen die iets willen doen voor de
raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare
kwetsbaarsten in de samenleving.
mensen helpen om hun situatie te doorbreken.

Geen richtbedrag
Afhankelijk van
project

Het stimuleren van innovaties die bijdragen aan de
kwaliteit van leven van kwetsbare mensen.

Jongeren (0 – 25 jaar) met een chronische
aandoening, kansarme gezinnen,
alleenstaande ouderen (> 65 jaar) met een
beperking, mensen die langdurig afhankelijk
zijn van intensieve zorg.

Geen richtbedrag
Afhankelijk van
project

Bijdragen aan oplossingen van knelpunten in de zorg
door projecten te steunen die de zorg beter,
eenvoudiger en slimmer maken.

Het werkterrein is te verdelen in de volgende
gebieden: zorg, sociaal-culturele activiteiten
en rijksdelen en buitenland.

Geen richtbedrag
Afhankelijk van
project

Fonds NutsOhra

Innovatiefonds
Zorgverzekeraars

Doelgroep

De Stichting Woudsend Anno 1816 geeft financiële steun In aanmerking voor een donatie komen in
Geen richtbedrag
aan niet-commerciële organisaties voor het uitvoeren
principe:
Afhankelijk van
van projecten van algemeen maatschappelijk belang. In
 organisaties en instellingen, dus geen project
het bijzonder projecten op het gebied van: Zorg &
bedrijven of particulieren
welzijn; Natuur & milieu; Kunst & cultuur.
 projecten waarbij het gaat om
eenmalige of tijdelijke steun
 projecten die niet gefinancierd kunnen
worden uit het normale budget van de
aanvrager
 projecten die kunnen rekenen op een
brede maatschappelijke steun
De P.W. Janssen’s Friesche Stichting beoogt bij te
dragen aan de bevordering van de volksontwikkeling in
de provincie Friesland
Aanvragen indienen kan alleen schriftelijk: Commissie
van Beheer
P.W. Janssen's Friesche Stichting
t.a.v. dhr. ir. A. van der Werf
Leeuwetand 39, 8445 RB Heerenveen

Geen richtbedrag
Afhankelijk van
project

Jeugd
Fonds

Fonds 21

Nationaal Jeugd Fonds
Jantje Beton

Nationaal Fonds Kinderhulp

Nederlandse Stichting
Gehandicapte kind

Stichting Zonnige Jeugd

Stichting Madurodam
Steunfonds

Doel

Doelgroep

Richtbedrag

Nederland heeft veel ambitieuze professionals die de
Projecten voor kunst en cultuur, jongeren en
samenleving willen verrijken met hun ideeën. Nu en voor maatschappij.
volgende generaties. Fonds 21 helpt die ideeën te
realiseren.

Minimaal
€10.000,-

Het doel van het Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton is
het streven naar een volwaardige plaats voor kinderen
tot circa 18 jaar in de Nederlandse samenleving.

Kinderen die hun buurt leuker willen maken.

Geen richtbedrag
Afhankelijk van
project

Kinderen die in armoede opgroeien helpen op een
praktische en kindgerichte manier.

Kinderen die opgroeien in armoede.
Alleen organisaties met een ANBI verklaring
kunnen een aanvraag indienen

Geen richtbedrag
Afhankelijk van
project

Toegankelijker maken van de samenleving, versterken
van het zelfvertrouwen en bijdragen aan een positieve
beeldvorming.

Kinderen en jongeren met een handicap.

Geen richtbedrag
Afhankelijk van
project

Een bijdrage leveren aan een samenleving waarin
Kinderen in een achterstandsituatie in de
kinderen zonder belemmeringen hun talenten maximaal leeftijd van zes tot achttien jaar.
kunnen ontplooien.

Variërend van
€500 tot €25.000

De stichting heeft ten doel het verlenen van steun en
bijstand in de ruimste zin des woords aan instellingen
die een maatschappelijk, cultureel of charitatief belang
beogen, in het bijzonder ten bate van jongeren.

Geen richtbedrag
Afhankelijk van
project

De focus van het goede doelenbeleid van
Madurodam is het ontdekken en ontwikkelen
van talent van kinderen in de
basisschoolleeftijd.

Natuur en Milieu
Fonds

DikGroen

Doel

Doelgroep

DikGroen sponsort projecten van kinderen, jeugd en
jongeren die leuke ideeën hebben met betrekking tot de
natuur.

Een project kan worden ingediend door jeugd Geen richtbedrag
tot en met 25 jaar, maar ook door
Afhankelijk van
jeugdverenigingen of stichtingen. Het project project
moet goed passen bij de doelstellingen van
DikGroen

Het Dinamo Fonds is een goed-doel dat opkomt voor
het Welzijn van Dieren, Natuurbehoud en
Monumentenzorg.
Deze doelen worden gesteund met jaarlijkse
uitkeringen.

Voorbeelden van soorten instellingen die van Geen richtbedrag
het Fonds ondersteuning kregen zijn:
Afhankelijk van
Doelgroep Dierenwelzijn:•dierenasielen
project
•dierenambulances
•dierenopvangcentra
•actiegroepen (indien ze binnen het kader van
de wet blijven)
Doelgroep
Natuurbehoud:•natuurontwikkelaars
•natuurbeheerders
Doelgroep Monumentenzorg:•kerkgebouwen
•molens
•kastelen e.a. monumentaal cultureel erfgoed

Dinamo Fonds

De KNHM heeft provinciale afdelingen en ondersteunt
mensen die hun buurt, wijk of streek willen verbeteren.
Deze projecten richten zich op: actief burgerschap,
plattelandsvernieuwing en water. Koninklijke
Nederlandsche Heidemaatschappij helpt deze
verbeteringen van de leefomgeving te realiseren met
Koninklijke Nederlandsche
inzet van kennis, geld en een uitgebreid netwerk en
Heidemaatschappij
ondersteunt alleen projecten waarin zij, naast een
financiële bijdrage, ook een inhoudelijke bijdrage heeft.

Richtbedrag

Maximaal
Ideeën en projecten van burgers,
€ 10.000
vrijwilligersorganisaties en ideële organisaties
op het gebied van actief burgerschap,
plattelandsvernieuwing en water. vooral voor
proces ondersteuning, onderzoek, calculatie
van fysieke zaken, landschappelijke
inpassingen, sociaal maatschappelijk
vastgoed ed. binnen projecten

Fonds

Doel

Doelgroep

Richtbedrag

Een overkoepelend thema binnen natuur is duurzaamheid,
wat het Cultuurfonds meeweegt in het besluit om
projecten te ondersteunen. Daarnaast heeft het
Cultuurfonds gekozen voor drie hoofdthema’s waarlangs
projecten worden beoordeeld:
Prins Bernhard
biodiversiteit: een zo groot mogelijke verscheidenheid aan
Cultuurfonds nieuw 040915
planten en dieren
landschap: natuur als onderdeel van het Nederlandse
cultuurlandschap
educatie: betrokkenheid, beleving en kennisuitwisseling

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt Geen richtbedrag
projecten op het gebied van cultuur, natuur
Afhankelijk van
en wetenschap. Stichtingen en verenigingen project
en – in bijzondere gevallen – personen
kunnen een verzoek indienen voor financiële
ondersteuning

Moyra Stava-Morena
Stichting

Organisaties met een ANBI verklaring

•a. het verlenen van hulp aan dieren die in nood verkeren
en verzorging en onderdak behoeven, waaronder het
verlenen van steun bij natuurrampen, ook in het
buitenland;
•b. het bijdragen in de kosten van oprichting en inrichting
respectievelijk in standhouden van dierenasielen en
diereninrichtingen en al hetgeen in het belang van de
dieren moet geschieden.

Richtlijn
gemiddeld
€5000,-

Sport
Fonds

Doel

Bij Fonds Gehandicaptensport kunnen lokale
verenigingen een start- en/of stimuleringssubsidie
aanvragen ten hoeve van aangepast sporten. Een
Fonds Gehandicaptensport
subsidie die sport mogelijk maakt voor mensen met een
handicap op lokaal niveau.
Het Foppe Fonds zet zich in voor kinderen voor wie
sporten of spelen niet vanzelfsprekend is vanwege hun
lichamelijke of verstandelijke beperking of omdat hun
ouders door financiële omstandigheden hun kind niet
kunnen laten sporten.
Foppe Fonds

Cruyff foundation

Krajicek foundation

Doelgroep

Richtbedrag

lokale verenigingen

maximaal €5.000,-

•De aanvraag is voor kinderen tot maximaal
21 jaar•
De aanvraag is voor sport- en/of
spelmateriaal of deelname aan een
sportactiviteit voor een kind (of meerdere
kinderen) met een lichamelijke of
verstandelijk beperking, die
minderjarig is en in Nederland woont.
•De aanvraag is voor een kind (zonder
beperking) met ouders die het financieel niet
breed hebben en dat kunnen aantonen

Geen richtlijn De
aanvraag voor
financiële
ondersteuning kan
pas worden
ingediend als een
verzoek daarvoor
bij het
Jeugdsportfonds,
Stichting Leergeld
en/of de
gemeente geheel
of gedeeltelijk is
afgewezen
..

Een Cruyff Court is een moderne invulling van het aloude Buurten met geen of weinig (veilige) speeltrapveldje dat door de jaren heen vaak is opgeofferd voor en sprotruimte voor jongeren
verstedelijking en uitbreiding. Met de Cruyff Courts wordt
de functie weer terug in de wijk gebracht.
Dankzij de Cruyff Courts hebben jongeren een veilige
plek om te sporten en spelen in de buurt. Hierdoor
worden ze gestimuleerd om buiten te spelen.

Maximaal
€ 35.000
(van de kosten
tussen de
€ 120.000 en
€ 130.000)

De Krajicek Foundation is de sport foundation die
Buurten met sociale
kinderen en jongeren in aandachtswijken intensief
Achterstand Download hier de toolkit met
begeleidt en motiveert om dicht bij huis – met elkaar – te alle richtlijnen, tips en adviezen
spelen en te sporten. Zo kunnen zij zich in een veilige
omgeving op een gezonde en positieve manier

Geen richtbedrag
Afhankelijk van
project

Fonds

Doel

Doelgroep

Richtbedrag

ontwikkelen en een inspiratiebron zijn voor de jeugd in
hun buurt.

Stichting Waarborgfonds
Sport

De subsidieregeling
Energiebesparing en
duurzame energie
sportaccommodaties

Het belangrijkste doel van SWS is het stimuleren van
Geen donaties maar borgstelling voor
bezit van kwalitatief goede accommodaties door
sportverenigingen
sportorganisaties. Daartoe geeft SWS, in samenwerking
met de gemeente waarin de club of sportorganisatie is
gevestigd, borgstellingen af aan banken. Sinds haar
oprichting heeft SWS bijna 2000 sportorganisaties
geholpen om investeren in de eigen accommodatie
mogelijk te maken. Jaarlijks worden meer dan 50.000
sporters door SWS geholpen met het vernieuwen van de
sportaccommodatie.
Deze regeling is gericht op investeringen in
energiebesparing en toepassing van duurzame energie
ten behoeve van sportaccommodaties. Hoewel het
subsidiebudget afkomstig is van het ministerie van VWS,
valt de subsidieregeling onder de Kaderwet EZ-subsidies.
De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor
energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal
Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel
aan energiebesparing bij sportverenigingen en
sportstichtingen

een vereniging of stichting die lid is van
NOC-NSF

Maximale
subsidiebedrag
per club
Aanvragen kunnen weer vanaf 2017 worden €125.000,-;
ingediend
Maximaal 30% van
aanschafkosten
van apparatuur is
subsidiabel
(stichtingen 15%

Kunst en cultuur
Fonds

Doel

Doelgroep

Stichting Keunstwurk heeft op haar site een volledig en
gebruiksvriendelijk overzicht van alle fondsen binnen dit
thema. Klik hier voor het volledige overzicht

Crowdfundingplatform
Crowdfunding kan naast fondsenwerving interessant zijn voor de financiering van nieuwe initiatieven. Kun je genoeg mensen enthousiasmeren om bij
te dragen aan je initiatief? Dan is je initiatief geschikt om met crowdfunding te realiseren. Crowdfunding betekent dat een g rote groep mensen een
relatief klein bedrag inlegt en zo samen iets voor elkaar krijgt. Je maakt heel concreet wat je precies wilt doen en hoeveel geld, hulp en materiaal je
daarvoor nodig hebt. Er zijn verschillende crowdfundingplatforms..

Fonds

Doel

Doelgroep

voordekunst.nl

Voordekunst is hét platform voor
crowdfunding in de creatieve sector

Voorjebuurt.nl

Diverse thema’s, projecten en initiatieven in
de buurt

voordewereldvanmorgen.nl

duurzame energie, natuur en milieu
eerlijke handel, eerlijke mode en eerlijke
voeding
veiligheid en sociale cohesie
kinderrechten en onderwijs
zorg en welzijn

