
 

 

 

 

Subsidies en Fondsen 

voor groene 

bewonersinitiatieven 

Zwolle 

  



1 
 

Voorwoord 
 
Dit document is een verzameldocument van subsidies en fondsen voor groene bewonersinitiatieven. 
Aangezien subsidies en fondsen gaan en komen, en subsidieregels telkens veranderen, is dit een 
dynamisch document. Deze versie is van 5 juli 2016. Je kunt een recente versie opvragen bij 
onderstaand contactpersoon.  
 
Sommige subsidies en fondsen hebben geen directe link met groen, natuur of duurzaamheid. Vaak 
zijn dit fondsen die zich inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of 
maatschappij. Een buurttuin kan bijvoorbeeld als middel dienen om deze afstand te verkleinen. Door 
met andere bewoners in de tuin te werken, komen mensen met elkaar in contact en dat kan tot mooie 
dingen leiden. Daarom heb ik deze subsidies en fondsen ook opgenomen in dit document. 
 
Weet je een subsidie die niet in dit document staat? Heb je hulp nodig bij het aanvragen van een 
subsidie of fonds, of bij het schrijven van een projectplan? Neem dan gerust contact op!  
 
Contactgegevens: 
Alma Streefkerk 
Projectleider Educatie, Communicatie en Participatie, Natuur en Milieu Overijssel 
038-4250993 
streefkerk@natuurenmilieuoverijssel.nl 
www.natuurenmilieuoverijssel.nl 

 
 
  

http://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/
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Groen Verbindt - tender 
 
De sluitingsdatum van deze tender is inmiddels gesloten. In 2016 komt er misschien een 
nieuwe ronde. Houd de website in de gaten. Tot die tijd ken je gebruik maken van de reguliere 
regeling van het Oranje Fonds (zie blz 4) 
 
Groene buurtinitiatieven laten vele mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied: er vindt 
ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen zich fysiek en psychisch beter 
en krijgen meer en beter contact met buurtgenoten. Reden voor het Oranje Fonds om te starten 
met een speciaal ‘groen en sociaal’ programma: Groen Verbindt. 
 
Met Groen Verbindt wil het Oranje Fonds, door gebruik te maken van de groene buitenruimte,  de 
sociale samenhang en de leefbaarheid in wijken en buurten versterken. Daarnaast willen wij 
ontmoeting tussen bewoners en cliënten van maatschappelijke instellingen en buurtbewoners 
bevorderen. Om daarmee ook sociale participatie en wederzijds begrip te stimuleren. 
 
Tender 
Speciaal voor kleinschalige groene buurtinitiatieven met een sociale doelstelling, zowel nieuwe als 
bestaande, schrijven we daarom een tender uit. Zij kunnen voor 1 juli 2015 een aanvraag indienen 
voor een bijdrage van maximaal € 2.500,= op een totaalbegroting van maximaal € 5.000,=. 
 
Selectie en beoordelingscriteria 

 Aanvragen kunnen worden ingediend door zowel formele organisaties (stichting/vereniging) als 
informele organisaties (bijvoorbeeld een buurtcomité) 

 Bedoeld voor startende initiatieven of al bestaande initiatieven die willen uitbreiden. 

 De bijdrage kan betrekking hebben op investeringen en/of activiteiten. 

 Er dient aantoonbaar sprake te zijn van behoefte bij de doelgroep(en) en draagvlak bij meerdere 
samenwerkingspartners. 

 Er dient nadrukkelijk sprake te zijn van premie op actie 

 ve betrokkenheid van een brede groep buurtbewoners en herhaalde ontmoeting tussen 
verschillende groepen mensen (bijvoorbeeld kinderen, ouderen, kwetsbare mensen. 

 Er dient een uitgewerkt activiteitenplan beschikbaar te zijn, waarin niet alleen groene maar ook 
sociale activiteiten zijn opgenomen. 

 We vragen in alle gevallen om een gebruikersovereenkomst voor de grond (minimaal 2 jaar). 
 
Wat doen we niet? 

 Onderhoud van openbaar groen zonder gezamenlijke buurtactiviteiten; 

 Schooltuinen en andere initiatieven die als insteek hoofdzakelijk educatie hebben; 

 Groene schoolpleinen; 

 Reguliere volkstuincomplexen. 

 Financiering van reguliere exploitatiekosten, zoals vaste lasten en structurele personeelskosten. 

 Lees meer over de tender in onderstaand document. 
 
Meer weten? 
Heeft u nu al inhoudelijke vragen over het programma of de tender? Neemt u dan gerust contact op 
met Mirjam Lammers of Carolien Brugman via 030 656 45 24 of e-mail: 
groenverbindt@oranjefonds.nl. 
www.oranjefonds.nl/groen-verbindt 
 

  

mailto:groenverbindt@oranjefonds.nl
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Het Oranje Fonds (Overijssels Noaberschapsfonds) 
 
 
De Provincie Overijssel verleende op 10 december 2014 een subsidie van 1 miljoen Euro aan het 
Oranje Fonds voor het Overijssels Noaberschapsfonds. Hiermee zal het Oranje Fonds in de komende 
tien jaar grote en kleine maatschappelijke initiatieven in de provincie Overijssel financieren. 
Organisaties uit de provincie Overijssel kunnen gebruik maken van de reguliere aanvraagprocedures 
van het Oranje Fonds. U hoeft dus geen aparte formulieren hiervoor te gebruiken, wel zo makkelijk! 
 
Het Oranje Fonds 
 

 Sociale samenhang is belangrijk om eenzaamheid en isolatie te voorkomen van kwetsbare 
groepen in de samenleving. 
  

 Participatie willen we stimuleren onder alle inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden, 
zodat we daadwerkelijk met z'n allen samen verder komen. 

 
Om deze doelen te verwezenlijken ondersteunt het Oranje Fonds projecten die de sociale 
infrastructuur verbeteren of vernieuwen, zoals de bouw van een gemeenschapshuis, of het wegwijs 
maken van allochtone vrouwen in Nederland. 
 
Daarnaast investeren we in projecten die een positieve sociale dynamiek op gang brengen, zoals 
ontmoeting tussen jong en oud, of gezamenlijke activiteiten van buurtbewoners in hun wijk of dorp. 
 
Jaarlijks geeft het Oranje Fonds financiële ondersteuning aan ruim 7.000 initiatieven in het hele land. 
Initiatieven die veelal voortkomen uit ideeën van vrijwilligers en die alleen door hun inzet mogelijk zijn. 
 
Wij zien vele succesvolle, hartverwarmende voorbeelden waar diverse mensen bij elkaar komen, in 
wederzijdse uitwisseling en in wederzijds respect. Het Oranje Fonds ervaart telkens weer de positieve 
kracht van projecten, waarin mensen zich inzetten om ons land leefbaar en verdraagzaam te houden. 
 
Uw stichting, vereniging of organisatie draagt bij aan het sociale gezicht van Nederland. U ziet waar 
het beter kan en ontwikkelt activiteiten, als vrijwilliger of als professional. Maar: hoe komt u aan 
voldoende geld of subsidie voor deze nieuwe of extra activiteiten? Klop eens aan bij het Oranje 
Fonds! 
 

 Onze bijdragen variëren van € 500 tot € 100.000,=, afhankelijk van de aard van het project 
waarvoor het is aangevraagd. 

 Ook hogere bedragen zijn in bepaalde gevallen mogelijk. 

 Algemene aanvragen kunnen op elk moment van het jaar worden ingediend. 

 Organisaties kunnen meerdere keren een algemene aanvraag indienen, er is geen limiet, als 
het maar goede projecten betreft. 

 
Bij het Oranje Fonds ligt de nadruk vooral op het versterken van sociale cohesie. Het is niet voldoende 
dat mensen elkaar vrijblijvend ontmoeten. Mensen moeten vaker iets samen gaan doen of voor elkaar 
gaan doen. 
 
Meer informatie:  
www.oranjefonds.nl/aanvragen 

  

http://www.oranjefonds.nl/aanvragen
http://www.oranjefonds.nl/aanvragen
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Oranjefonds collecte 

Collecte is in 2016 geweest. In mei 2017 komt er een nieuwe ronde.  
 
Het Oranje Fonds organiseerde van 17 tot en met 21 mei 2016 de jaarlijkse Oranje Fonds Collecte.  
De collecterende organisaties ontvangen de helft van het opgehaalde bedrag. De andere helft 
besteedt het Oranje Fonds aan sociale initiatieven in de provincie. De opbrengst wordt zo voor 
honderd procent besteed, aan sociale doelen in de nabije omgeving. 
 
Waarom meedoen: 

 Met een beetje inzet levert het uw organisatie een leuk bedrag op voor bijvoorbeeld extra 
activiteiten; 

 Het is een perfecte gelegenheid om uw organisatie bekend(er) te maken in de buurt; 

 Collecteren is een leuke teambuildings-activiteit!; 

 Het Oranje Fonds regelt alle logistieke zaken als een vergunning, materialen en geldverkeer. 
 
100% besteed 
Deelnemende stichtingen en verenigingen ontvangen de helft van hun opbrengst en besteden dit aan 
hun doelstelling. Het Oranje Fonds besteedt de andere helft aan sociale organisaties in de provincie 
waar is gecollecteerd. 
Alle kosten van de collecte (organisatie, materiaal, geldverkeer) zijn voor rekening van het Oranje 
Fonds. Hierdoor wordt elke euro uit de collectebussen besteed aan sociale initiatieven. Al het geld 
wordt besteed, al het geld blijft dichtbij. 
 
Wat kunt u doen? 

 Kijk of er in uw gemeente een collectevergunning is verleend. 

 Bekijk het draaiboek en de flyer over de Oranje Fonds Collecte 2016 

 Lees de veelgestelde vragen. 

 Maak een goede inschatting hoeveel collectanten u kunt inzetten. U kunt meedoen met tien 
tot twintig collectanten. 

 Meld u aan via Mijn Oranje Fonds. 
 
Heeft u vragen of opmerkingen? 
Lees antwoorden op veelgestelde vragen. U kunt ons bereiken via collecte@oranjefonds.nl of bellen 
met Lisanne de Keijzer, 030-2339367. 
 
Meer informatie: 
www.oranjefonds.nl/collecte 
  

http://www.oranjefonds.nl/vergunningen
http://www.oranjefonds.nl/sites/default/files/atoms/files/Draaiboek%20Oranje%20Fonds%20Collecte.pdf
https://view.publitas.com/oranje-fonds/flyer-oranje-fonds-collecte-2016
http://www.oranjefonds.nl/veelgestelde-vragen
http://mijn.oranjefonds.nl/
http://www.oranjefonds.nl/veelgestelde-vragen
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Burendag 

Op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 september 2016 is het Burendag, het jaarlijks terugkerend 
feest dat je samen viert met je buren en de buurt. Een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij 
veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. 
 
Douwe Egberts en het Oranje Fonds organiseren Burendag omdat buurten leuker, socialer en veiliger 
worden als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Initiatieven kunnen 450 
euro aanvragen voor hun activiteiten tijdens burendag. De deadline voor aanvragen is 1 september. 
Op is op. 
 
Burendag nationale feestdag 
Ruim 1 miljoen mensen vierden Burendag. In het hele land zijn duizenden ideeën uitgevoerd om de 
buurt nog leuker en gezelliger te maken. Van kunstwerken tot houten banken en van 
buurtmoestuintjes tot straatspeeldagen. Een groot succes waar wij, Douwe Egberts en het Oranje 
Fonds, ontzettend trots op zijn. 
 
Deadline 
Donderdag 1 september (op = op) 
 
Voorwaarden 
WEL 

 U bent een officiële stichting of vereniging, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

 Uw Burendag activiteit vindt plaats op 23, 24 of 25 september 2016 

 U organiseert een activiteit in de buurt, met de buurt en voor de buurt.  

 U kunt maximaal € 450 krijgen 

 Uw Burendag activiteit bestaat uit meer dan ‘gezellig samenzijn’. Het is de bedoeling dat u met de 
buurt iets opknapt of uitvoert voor de buurt.  

 Het Oranje Fonds geeft geld voor materiaalkosten (zoals verf, hout, struiken) of voor goederen die 
lang in de buurt gebruikt kunnen worden, zoals een buitenbank, een speeltoestel of een partytent. 

 Let op: voor het plaatsen van iets in openbaar gebied moet u een vergunning aanvragen bij uw 
gemeente. 

 Hetgeen u aanvraagt, staat in relatie tot uw activiteit op Burendag. 
 
NIET 

 Eten en drinken. 

 De aanschaf van artikelen, zoals barbecues en servies / bestek. Mocht u een barbecue,  stoelen, 
tafels etc. willen huren, dan kan dit wel.  

 De aanschaf van gereedschap (bijvoorbeeld een hogedrukspuit om een speeltuin mee op te 
knappen). Huur van gereedschap vergoeden we wel. 

 Honoraria voor artiesten, zoals dj’s en clowns. 

 Aanschaf van verkeersmaatjes, AED. 

 Uitnodigingen, bedankjes, promotiemateriaal, versieringen, prijsjes 
 
Geld aanvragen: administratie. 

 U doet de aanvraag namens u en uw buren. Daarom MOET het formulier getekend worden door 
uzelf én vier andere buurtbewoners die u op Burendag helpen. Familieleden zijn uitgesloten.  

 Stuur een kopie van een recent bankafschrift van de contactpersoon van deze aanvraag mee met 
het handtekeningenformulier. Dit gebruiken wij  uitsluitend om het rekeningnummer en 
adresgegevens te controleren en wordt daarna vernietigd. 

 Stuur de twee documenten per post of per e-mail naar het Oranje Fonds, Postbus 8555, 3503 RN 
in Utrecht of per e-mail naar burendag@oranjefonds.nl. 

 
Meer informatie: 
www.oranjefonds.nl/burendag of www.burendag.nl  

  

http://www.oranjefonds.nl/burendag
http://www.burendag.nl/
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Rabobank Stimuleringsfonds 
 
Rabobank IJsseldelta is betrokken bij lokale initiatieven. Projecten die de wereld om ons heen een 
stukje beter maken. Met een financiële bijdrage helpen we verenigingen en stichtingen hun doel te 
bereiken. Jaarlijks reserveert Rabobank IJsseldelta € 100.000,- om projecten te ondersteunen. 
Aanvragen voor het Rabo Stimuleringsfonds zijn gebruikelijk tussen € 500,- en € 5.000,-. 
 

Criteria 

Alle aanvragen worden getoetst aan de hand van criteria. Bij de criteria wordt onderscheid gemaakt 
tussen harde en zachte criteria. De aanvraag moet voldoen aan de harde criteria en de zachte criteria 
zijn een guidance voor de commissie om haar afweging te maken. 

Harde criteria 

Het project: 

 past bij de ambitie en de strategie van Rabobank IJsseldelta; 

 vindt plaats en besteedt haar gelden zo dat deze ten goede komen aan het marktgebied van 
de bank; 

 ontvangt in principe eenmalig een bijdrage; 

 voldoet aan de geldende wettelijke voorschriften; 

 heeft een duurzaam karakter; 

 moet ten goede komen aan een groep; 

 komt in aanmerking voor behandeling als een aanvraag digitaal is ingediend; 

 moet nog worden gerealiseerd; 

 betreft geen exploitatiekosten of personeelskosten. 

De organisatie: 

 heeft geen commerciële- of winstdoelstelling; 

 is geen maatschappelijk discutabele organisatie en is geen instelling met een politiek of 
religieus karakter. 

Zachte criteria 

Zachte criteria zijn meer een handweging en kunnen zijn: 

 het aantal keren dat een stichting of vereniging een aanvraag gehonoreerd mag krijgen; 

 exploitatiekosten als het onderhoud, inventaris e.d. betreft; 

 verdeling over de verschillende deelgebieden; 

 de hoogte van het bedrag; 

 de inzet van vrijwilligers; 

 de eigen inspanningen van de stichting of vereniging om het project mogelijk te maken. 

Deadline: 15 oktober 2016 
 
Meer informatie: https://www.rabobank.nl/lokale-bank/ijsseldelta/sponsoring/ (naar onderen scrollen) 

  

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/ijsseldelta/sponsoring/
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Triodos Foundation 

De Triodos Foundation verricht donaties aan duurzame initiatieven. Zoekt u financiële ondersteuning 
van een duurzaam initiatief waar u actief bij betrokken bent, dan kunt u, als uw initiatief bij de 
doelstellingen van Triodos Foundation past, een aanvraag indienen.  
 
Werkgebieden: 

 Mens en maatschappij: Het werkgebied mens & maatschappij is zeer gevarieerd. De initiatieven 
zijn altijd een expressie van individuele personen en/of stichtingen die gericht zijn op verbetering 
van, stimulans en inspiratie tot meer levenskwaliteit in onze samenleving.  

 Natuur & Milieu: Triodos Foundation schenkt aan organisaties die positief bijdragen aan natuur en 
milieu. Triodos Foundation selecteert initiatieven die een langdurige verandering beogen. U 
kunt hierbij denken aan duurzame energieprojecten en biologische landbouw. 

 
Contact: 030-6936535 
 
Meer informatie: https://www.triodosfoundation.nl/nl/aanvragen/   

https://www.triodosfoundation.nl/nl/aanvragen/
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Dik Groen 
 
DikGroen sponsort projecten van kinderen, jeugd en jongeren die leuke ideeën hebben met betrekking 
tot de natuur. 
 
Een project kan worden ingediend door jeugd tot en met 25 jaar, maar ook door jeugdverenigingen of 
stichtingen. Het project moet goed passen bij de doelstellingen van DikGroen. 
 
Voorwaarden: 

 Het project voldoet aan de doelstelling van DikGroen. 

 Een aanvraag moet ruim voor de uitvoeringsdatum worden ingediend (houd rekening met een 
behandelingstermijn van enkele weken) en het besluit moet voor de uitvoeringsdatum door de 
aanvrager zijn ontvangen. 

 Een bijdragetoekenning is in beginsel eenmalig en niet structureel. 

 Het project mag aangevraagd worden onder overheids- of commerciële vlag (dus bijvoorbeeld 
aanvragen van gemeentelijke school of commercieel kinderdagverblijf), echter aanvragen van 
niet-overheid en niet-commerciële instellingen hebben voorrang. 

 Het project mag geen betrekking hebben op het vieren van een jubileum, verjaardag of iets 
dergelijks. 

 De bijdrage wordt achteraf uitgekeerd onder overlegging van een kort verantwoordingsverslag van 
het project (met minimaal twee foto’s) en facturen. 

 12 maanden nadat de bijdragetoekenning is verstrekt, vervalt het recht op uitkering. 

 DikGroen behoudt zich het recht voor een project voor promotie- en reclamedoeleinden te 
gebruiken. 

 
Meer informatie:  
www.dikgroen.nl  

  

http://www.dikgroen.nl/
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Fonds NME 

Deadlines waren 28 februari 2016  en 17 juni 2016. Vervolgdata worden op de website bekend 
gemaakt.  
 
Fonds NME doet giften en geeft garanties ter voor initiatieven op het gebied van natuur- en 
milieueducatie in heel Nederland. Zowel particulieren kunnen aanvragen indienen als 
maatschappelijke verenigingen en stichtingen. 
 
Kaders en thema’s 
Fonds NME heeft als doel het stimuleren van natuur- en milieueducatie in Nederland. 
Wij vinden het daarbij belangrijk dat het initiatief aanzet tot een structurele vorm van NME. Met name 
doorontwikkeling en nieuwe initiatieven worden dan ook door Fonds NME geholpen. Wij willen 
hiermee zowel de kwaliteit als de impact van NME in Nederland stimuleren. Het initiatief moet in 
verbinding staan met bestaande vrijwilligersgroepen of aanzetten tot nieuwe vrijwilligersgroepen. 
 
De volgende thema’s in verbinding met natuur en/of milieu sluiten aan op de criteria van Fonds NME: 

 Gezondheid 

 Onderwijs 

 Energie 

 Water 

 Voedsel 
 
Aanvragen 
Aanvragen kunnen worden gedaan door maatschappelijke organisaties en initiatieven uit Nederland. 
Dit kunnen dus naast verenigingen en stichtingen ook particulieren zijn al dan niet in groepsverband. 
Wij vinden het belangrijk dat aanvragers al dan niet succesvol verschillende bronnen van financiering 
hebben aangeboord. Hierbij is ook de aansluiting bij gelijksoortige lokale initiatieven en organisaties 
van belang. Het doel van het initiatief moet belangrijker zijn dan de continuïteit van de aanvragen. 
 
Deadlines: 
Deadlines  waren 28 februari 2016 en 17 juni 2016. Vervolgdata staan nog niet op de website, maar 
zullen er wel komen.  
 
Contact: info@vandijknijkamp.nl, 020-6228115 
 
Meer informatie: http://fondsnme.nl/   

mailto:info@vandijknijkamp.nl
http://fondsnme.nl/
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Groen en Doen 
 
Op dit moment kun je geen vouchers aanvragen. Het is nog niet bekend of er in 2016 of 2017 
een nieuwe ronde komt. Houd de website in de gaten.  
 
De Groen en Doen voucher is bedoeld voor alle educatieve activiteiten in Nederland die 
vrijwilligerswerk op het gebied van natuur- en landschapsbeheer stimuleren.  
 
Opleidingsactiviteiten voor vrijwilligerswerk 
De Groen en Doen voucher staat voor een bedrag van €1000,- en kan ingezet worden voor 
opleidingsactiviteiten naar keuze, zolang het gaat om het bevorderen en ondersteunen van 
vrijwilligerswerk in het groen. 
Bied jij een gratis opleiding die vrijwilligerswerk op het gebied van natuur- en landschapsbeheer 
bevordert en de deelnemende vrijwilligers ondersteunt en begeleidt? Wil jij zo’n opleiding 
ontwikkelen? Of wil jij, alleen of samen met andere vrijwilligers, zo’n opleiding volgen? En kan je een 
bijdrage in de kosten gebruiken? Dan is de Groen en Doen regeling wellicht iets voor jou! 
 
Hoeveel vouchers mag ik aanvragen? 
Vrijwilligers kunnen een voucher aanvragen, vrijwilligersorganisaties maximaal 3. Op de site van 
Groen en Doen houden de deelnemers bij wat zij met de voucher hebben gedaan en welke resultaten 
zij boeken. De totale kosten van de opleiding moeten minimaal even hoog zijn als het totaal van het 
aangevraagde bedrag. 
 
Meer informatie: 
www.groenendoen.nu 
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NL Doet 
 
Aanvragen zijn voor 2016 is niet meer mogelijk (deadline was 29 januari 2016), maar er komt in 
2017 een nieuwe ronde 
 
Het Oranje Fonds kan een bijdrage geven voor NLdoet klussen. Zo roepen we niet alleen vrijwilligers 
op om u te helpen, maar heeft u ook middelen om uw wensen uit te laten voeren. De maximale 
bijdrage is dit jaar € 400,=. Als u vragen heeft, mailt u dan naar het NLdoet team: 
nldoetaanvraag@oranjefonds.nl 
 
U moet aan alle onderstaande voorwaarden voldoen: 

 Uw organisatie is een officiële stichting of vereniging, staat ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel en heeft een eigen bankrekening. Bent u een school of zorginstelling dan geldt niet 
de verplichting dat u een stichting of vereniging moeten zijn, wel dat u een eigen bankrekening 
heeft. Verenigingen van Eigenaren zijn uitgesloten van deelname; 

 Uw klus staat op www.nldoet.nl; 

 De klus past bij het karakter van NLdoet: uw organisatie zoekt op 11 en/of 12 maart nieuwe 
vrijwilligers die iets concreets doen voor uw organisatie en/of uw doelgroep; 

 Voor een klus moeten minimaal 10 mensen nodig zijn. Hiervan mag maximaal de helft reeds als 
vrijwilliger aan uw organisatie verbonden zijn; 

 Per adres/locatie kan er 1 financiële bijdrage worden aangevraagd; 

 Uw organisatie heeft in de statuten geen wervende doelstelling t.a.v. de levensovertuiging. 
 
Wat vergoeden we: 

 Ruwe klusmaterialen zoals verf, verfbenodigdheden, hout, gaas en paaltjes voor hekwerken, 
bomen en struiken, klein ijzerwaar etc; Vermeld bij uw aanvraag nauwkeurig de benodigde 
hoeveelheden en het aantal ruimtes; 

 Huur van hulpmiddelen als ladders, hogedrukreinigers, graafmachines, scheppen etc.; 

 Eten en drinken om alle harde werkers iets lekker voor te schotelen: maximaal € 50,=; 

 Kosten voor een high tea of gezellige maaltijd voor sociaal geïsoleerde mensen in uw buurt of 
wijk. Bij deze klussen mag u maximaal € 300,= besteden aan eten en drinken. Als u geen eigen 
locatie heeft, werk dan samen met een organisatie uit de wijk! 

 
Uitsluitend voor organisaties waar mensen met fysieke of mentale beperking wonen: 

 Kosten voor een uitstapje, zoals de huur van de bus en entreegelden; 

 Honoraria voor artiesten, zoals clowns en zangers, of voor kappers en visagisten in het kader van 
een verwen(mid)dag: maximaal € 200,=; 

 
Wat vergoeden we in ieder geval niet: 

 Klussen of organisaties die niet voldoen aan alle algemene criteria; 

 De aanschaf van gereedschap, gebruiksartikelen, lampen of kant en klaar meubilair; 

 Materiaal om de locatie te versieren; 

 Huur van een locatie; 

 Prijsjes voor bingo’s of andere spellen en acties; 

 Kosten van uw drukwerk of promotiemateriaal; 
 
Meer info:  
www.nldoet.nl/financiële-bijdrage  

  

mailto:nldoetaanvraag@oranjefonds.nl
http://www.nldoet.nl/
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Fonds Lokaal Actief 
 
Heb je leuke, nieuwe ideeën voor een activiteit of project? En kun je daarvoor wel wat extra geld 
gebruiken? Het Fonds Lokaal Actief van Natuur en Milieu Overijssel kan eventueel helpen. Dit 
fonds stelt financiële middelen beschikbaar  voor bij Natuur en Milieu Overijssel aangesloten 
vrijwilligersorganisaties. Je kunt maximaal 300 Euro aanvragen om de kosten te dekken van nieuwe 
lokale activiteiten, zoals een speciale tentoonstelling of cursus, een veldwerkdag of een 
educatieproject. Het fonds wordt mogelijk gemaakt door de Postcodeloterij. 
 
Voorwaarden: 

 Uw organisatie moet aangesloten zijn bij Natuur en Milieu Overijssel 

 Het moet gaan om een activiteit die direct of indirect bijdraagt aan natuur of milieu in 
Overijssel 

 De activiteit moet vernieuwend zijn of bijdragen aan vernieuwing van de organisatie. Het gaat 
dus niet om reguliere basisactiviteiten als excursies, activiteiten of cursussen zoals die 
jaarlijks worden gegeven 

 U kunt maximaal 1 keer per jaar en maximaal twee jaar achtereen een aanvraag doen 

 De maximale aanvraag is € 300,-. Uw eigen bijdrage is minimaal € 50,-. (cofinanciering) 

 Een duidelijke begroting van de activiteit 

 Achteraf een korte rapportage. 
 
Download het aanvraag formulier Fonds lokaal actief 2015 op de website van Natuur en Milieu 
Overijssel (/www.natuurenmilieuoverijssel.nl/fonds-lokaal-aktief) . Daarin staan ook nog eens de 
voorwaarden vermeld. Stuur het formulier op naar Natuur en Milieu Overijssel, Assendorperdijk 3, 
8012 EG Zwolle, t.a.v. Peter Adema. 
 
Informatie: 
Wil je meer weten over het Fonds Lokaal Aktief neem contact op met Peter Adema, tel. (038) 4250995 
of adema@natuurenmilieuoverijssel.nl of kijk op www.natuurenmilieuoverijssel.nl/fonds-lokaal-aktief 
  

mailto:adema@natuurenmilieuoverijssel.nl
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Prins Bernhard Cultuurfonds 

Stichtingen, verenigingen en - in bijzondere gevallen - personen kunnen een aanvraag indienen bij het 
Cultuurfonds voor een financiële bijdrage aan projecten die raken aan cultuur, natuur of wetenschap.   
 
Een aanvraag doen  
Het Cultuurfonds kent algemene en specifieke richtlijnen. De algemene richtlijnen bepalen aan welke 
voorwaarden aanvragers en projecten in elk geval moeten voldoen om voor een bijdrage in 
aanmerking te komen. De specifieke richtlijnen gaan nader in op de afzonderlijke 
ondersteuningsmogelijkheden van het Cultuurfonds en de criteria die bij de beoordeling van 
aanvragen worden gehanteerd. Eventuele uitzonderingsregels worden vermeld en er wordt 
onderscheid gemaakt tussen de gangbare handelwijze van het landelijk bureau en die van de  
afdelingen.  
 
Wie kan een aanvraag doen?  
Alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk kunnen een beroep doen op het Cultuurfonds. Uit hun 
statuten moet blijken dat zij werkzaam zijn op ons werkterrein: cultuur of natuur in Nederland. Het 
bestuur van de rechtspersoon moet breed zijn samengesteld en mag niet gericht zijn op de belangen 
van één of enkele personen.  
 
Richtlijnenwijzer 
Raadpleeg de richtlijnenwijzer om te bepalen of het zinvol is een aanvraag in te dienen. Bij twijfel kunt 
u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. Ga naar de richtlijnenwijzer. 
 
Deadlines voor afdeling ‘natuur’ 
1 augustus 2016 of 3 oktober 2016 
 
Contact: (020) 520 6130, info@cultuurfonds.nl  
 
Meer informatie: http://www.cultuurfonds.nl/aanvragen/hoe-werkt-het  
  

http://www.cultuurfonds.nl/richtlijnenwijzer
mailto:info@cultuurfonds.nl
http://www.cultuurfonds.nl/aanvragen/hoe-werkt-het
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Fonds voor Kleinschalige Projecten Natuureducatie 

Het doel van het Fonds voor Kleinschalige Projecten Natuureducatie (PBCNATUUR) is het financieel 
ondersteunen van educatieve projecten op het gebied van natuurbehoud. 
 
Rechtspersonen zonder winstoogmerk en natuurlijke personen komen in aanmerking voor een 
bijdrage. De bijdrage wordt per geval bepaald.  
 
Aanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Om vast te 
stellen of het zin heeft om een aanvraag in te dienen moet eerst de richtlijnenwijzer worden 
geraadpleegd. Deze wijst uit of een project voldoet aan de richtlijnen die het Cultuurfonds hanteert bij 
het in behandeling nemen van aanvragen.  
 
Meer informatie: http://www.cultuurfonds.nl/geven/overzicht-cultuurfondsen-op-naam/fonds-
kleinschalige-projecten-natuureducatie  

http://www.cultuurfonds.nl/geven/overzicht-cultuurfondsen-op-naam/fonds-kleinschalige-projecten-natuureducatie
http://www.cultuurfonds.nl/geven/overzicht-cultuurfondsen-op-naam/fonds-kleinschalige-projecten-natuureducatie
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Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds 
 
Tuin- en landschapsontwerper Piet Oudolf heeft samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds het Piet 
Oudolf Groen in de Buurt Fonds ingesteld. Dit nieuwe CultuurFonds op Naam - met een startkapitaal 
van 75.000 euro – heeft als doel om braakliggende terreinen in de stad om te vormen tot een groene 
omgeving. Oudolf constateert in zijn werk een groeiende vraag om in buurten iets met planten en 
groen in de breedste zin van het woord te doen. Er zijn al veel initiatieven op dit gebied, zoals 
bijvoorbeeld buurttuinen, stadsgroentetuinen en schooltuinen. Maar de financiële middelen om dit 
soort projecten mogelijk te maken zijn schaars. 
 
Doel  
Het financieel ondersteunen van kleinschalige projecten die tijdelijk braakliggende terreinen 
omvormen tot een groene omgeving. Naast het bevorderen van vergroening in de stad is het fonds 
ook bedoeld om sociale cohesie en onderlinge betrokkenheid in de buurt te genereren.  
 
Criteria  
Op grond van de volgende criteria kan een (buurt)vereniging of stichting in aanmerking komen voor  
ondersteuning voor een project waarvoor tussen de €3.500 en € 5.000 kan worden aangevraagd:  
 

 Het betreft het omvormen van een braakliggend terrein in een stedelijk gebied naar een 
tijdelijk groen gebied, met een duur van minimaal twee tot maximaal vijf jaar en een 
oppervlakte van minimaal 100 tot maximaal 1000 vierkante meter;  

 Buurtbewoners dienen actief betrokken te zijn en verantwoordelijkheid te nemen voor beheer 
en onderhoud, daarnaast dient het project aantoonbaar te worden gesteund door 
buurtbewoners en partijen als een woningbouwvereniging en/of gemeente, inclusief de 
eigenaar van de grond;  

 De eigenaar dient aan te geven voor welke periode zij de grond ter beschikking stelt aan de 
vereniging of stichting (met een minimum van twee jaar, gelijklopend met het project), en dient 
aan te geven wat de rechten en plichten zijn van de vereniging of stichting met betrekking tot 
het beheer van de grond.  

 
Deadlines: 
1 augustus 2016 of 3 oktober 2016 
 
Meer informatie: http://www.cultuurfonds.nl/aanvragen/overige-regelingen/piet-oudolf-groen-in-de-
buurt-fonds 
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Samen Groen 

Het opknappen van de dorpsboomgaard, het verfraaien van het speelveldje of het opknappen van een 
historisch kapelletje. Iedereen heeft wel ideeën over het aantrekkelijker maken van zijn buurt. Zie jij 
ook wel eens dingen die beter kunnen? Die je omgeving en het landschap nóg leuker maken? 
Landschap Overijssel helpt je graag bij het realiseren van jouw groene idee. Dit idee kan van alles 
zijn, als het maar bijdraagt aan het verbeteren van natuur&landschap. Bijvoorbeeld door met de buurt 
een wandelpad aan te leggen, bomen te knotten of een natuurspeelplek voor kinderen aan te leggen. 
Of samen met je buurt een uitkijktoren te maken om van bovenaf het landschap te kunnen bekijken. 
Allemaal ideeën die kunnen bijdragen aan het versterken van je leefomgeving. 
 
Wat biedt Landschap Overijssel? 

 Een advies gebaseerd op jarenlange ervaring en kennis van natuur&landschap in uw streek 

 Praktisch advies: de buurt kan direct aan de slag!  

 Een netwerk van betrouwbare groenleveranciers en vakkundige vrijwilligers 

 Mogelijkheden voor het lenen van gereedschappen tijdens een werkdag 

 Financiële bijdrage 
 
Criteria 

 Wij geven voorrang aan initiatieven die lokaal gedragen worden. Bijvoorbeeld door de dorpsraad 
of een lokale stichting 

 De initiatiefnemers zijn de kartrekker! 

 Het initiatief moet bijdragen aan natuur&landschap: cultuurhistorie en/of biodiversiteit 

 Het resultaat moet ook instant gehouden worden door bijvoorbeeld een werkgroep  

 Reden voor afwijzing kan zijn dat je in de afgelopen 3 jaar als initiatiefgroep al een bijdrage van 
Landschap Overijssel heeft ontvangen of dat er al een bijdrage is gedaan voor het initiatief. 

 
Contact 
Leonie Rouwenhorst, 0529 - 408 395 
 
Meer informatie: http://www.landschapoverijssel.nl/samengroen  
  

http://www.landschapoverijssel.nl/samengroen
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Crowdfunding VoorNatuur 
 
Crowdfunding VoorNatuur is het crowdfundingplatform voor natuur- & biodiversiteitsprojecten. 
Initiatiefnemers, zoals particulieren en natuurorganisaties, presenteren hier mooie en belangrijke 
projecten die ze samen met bewoners willen realiseren. 
 
Zo werkt het 
Crowdfunding VoorNatuur is een crowdfundingplatform voor projecten op het gebied van natuur en 
biodiversiteit. Initiatiefnemers, zoals medewerkers van natuurorganisaties of particulieren, kunnen via 
crowdfunding financiële middelen verkrijgen voor de realisatie van een project.  
 
Voorwaarden: 
Crowdfunding VoorNatuur is speciaal bedoeld voor het realiseren van natuurgerelateerde projecten. 
Het project moet daarom altijd een duidelijke relatie hebben met natuur, biodiversiteit, bos en 
landschap.  
 
Wat doet Crowdfunding VoorNatuur? 
Crowdfunding VoorNatuur is de plek waar natuurprojecten op zoek naar steun via crowdfunding zich 
kunnen presenteren. Projecten krijgen uitgebreide ondersteuning bij het starten en uitvoeren van de 
crowdfundingcampagne. 
 
Krijg ik het opgehaalde bedrag ook wanneer ik de 100% niet haal? 
Alleen indien u 100% of meer van het doelbedrag haalt, ontvangt u na de door u gestelde deadline het 
opgehaalde bedrag. Wanneer het opgehaalde bedrag minder is dan 100% en de projectperiode is 
verlopen, worden de donaties teruggestort naar de donateurs. 
 
Wat zijn de kosten? 
Het starten van een crowdfundingcampagne is gratis, wanneer je campagne succesvol is rekenen wij 
5% van het opgehaalde bedrag als kosten voor het platform.  
 
Meer tips over crowdfunding en de mogelijkheid om uw project aan te melden vindt u hier. Na uw 
eerste vrijblijvende aanmelding bij Crowdfunding VoorNatuur nemen wij zo spoedig mogelijk contact 
met u op. 
 
Contact: crowdfunding@voornatuur.nl  
 
Meer informatie: http://www.crowdfundingvoornatuur.nl/index.php  
 
 
  

http://www.crowdfundingvoornatuur.nl/projectaanmelden
mailto:crowdfunding@voornatuur.nl
http://www.crowdfundingvoornatuur.nl/index.php
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Crowdfunding Voor Je Buurt 

Via Voor je Buurt kan iedereen met een goed idee voor zijn of haar buurt, dorp of stad een 
crowdfundingcampagne starten. Bij crowdfunding voer je actief campagne in je eigen netwerk om 
geld, hulp en materiaal in te zamelen voor je project. Het Voor je Buurt-team denkt met je mee en 
geeft je advies over de opzet van je campagne. 
 
Spelregels 

 Je campagne is succesvol als je 100% van je doelbedrag hebt opgehaald. 

 Als je tussen de 80% en de 99% van je doelbedrag ophaalt mag je een alternatief plan aan je 
donateurs voorleggen. Gaan zij daar mee akkoord dan kun je alsnog van start.  

 Het geld dat je ophaalt via Voor je Buurt komt op een aparte rekening te staan. Als je project 
succesvol is maken we dat binnen een week naar je over. Als je project niet succesvol is storten 
we dat bedrag terug naar de donateurs.  

 Het starten van een crowdfundingcampagne is gratis. Als je campagne succesvol is rekenen wij 
5% van het opgehaalde bedrag als kosten voor het platform.  

 Alle algemene voorwaarden vind je hier. 
 
Contact: 020-3377055, info@voorjebuurt.nl 
 
Meer informatie: https://www.voorjebuurt.nl/   

https://www.voorjebuurt.nl/algemene-voorwaarden/
mailto:info@voorjebuurt.nl
https://www.voorjebuurt.nl/
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Nationaal Groenfonds - Natuurprijs 
 
Let op: tweejaarlijks terugkomende prijs (2013, 2015). Nog niet bekend of er in 2017 ook een 
ronde komt.   
 
Natuurprijs 2015: 'Feest met de natuur!'  
Pagina Content 
Ook dit jaar kunnen Nederlandse natuurprojecten zich inschrijven voor en meedingen naar de 
Nationaal Groenfonds Natuurprijs. Met de inschrijving maken de projecten kans op de Natuurprijs van 
€ 10.000,- of de Aanmoedigingsprijs van €2.500,-.  
 
Thema ‘Feest met de Natuur!’ 
Veel mensen vinden het een feest om in de natuur te zijn en natuur te beleven. We organiseren ook 
heel veel feest in de natuur. Maar hoe feestelijk is het voor de natuur zelf als wij mensen in een 
natuurgebied rondlopen? En valt er voor de natuur ook iets te vieren als wij daar feesten? 
  
Voor de Natuurprijs 2015 is Nationaal Groenfonds op zoek naar projecten die én voor de natuur én 
voor mensen een feest zijn. Bij voorbeeld omdat de toegangsprijs voor een evenement ten goede 
komst aan de natuur. Of omdat de bezoekers van een natuurgebied ook aan het werk gaan in de 
natuur. Kortom: wanneer is het win/win en een feest voor alle partijen? Het hoeft niet letterlijk ‘feest’ te 
zijn, het gaat erom dat (een bepaalde groep) mensen geniet(en)  in en van de natuur en dat de natuur 
er ook beter van wordt. 
 
Wat zoeken wij? 
Het gaat voor Nationaal Groenfonds om structurele activiteiten en/of ondersteuning daarvan. Een 
eenmalige actie voor de natuur komt dus niet in aanmerking voor de Natuurprijs 2015. Maar we vinden 
het wel belangrijk dat de projecten die inschrijven voor de Natuurprijs 2015 ook de kans krijgen om 
aan een breed publiek te laten zien wat hun activiteiten zijn. 
  
De projecten mogen al gerealiseerd zijn/worden, het mogen ook ideeën voor projecten zijn. De laatste 
categorie komt vooral in aanmerking voor de Aanmoedigingsprijs.  
 
Wat vragen wij? 
Daarom laat de Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2015 zich inspireren door Fête de la Nature van 23 
t/m 25 mei 2015. Fête de la Nature is een landelijk evenement in de natuur. Iedereen in Nederland 
wordt door Fête de la Nature uitgenodigd om samen de natuur te beleven, samen iets te organiseren 
en er samen een feest van te maken. Van de inschrijvers voor de Natuurprijs 2015 wordt verwacht dat 
ze tijdens het weekend van Fête de la Nature ook een gratis toegankelijke activiteit organiseren die 
gelijk is aan of vergelijkbaar is met hun structurele activiteiten.  Zie www.fetedelanature.nl voor meer 
informatie over het evenement en aanmelden.  
 
Wie kunnen inschrijven? 
Bedrijven, stichtingen, brancheverenigingen, agrariërs, particuliere grondeigenaren, 
natuurbeheerders, ondernemers, vrijwilligers en andere betrokkenen kunnen zich inschrijven voor de 
Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2015. De inzendingen kunnen al gestarte projecten zijn, maar ook 
ideeën die nog op de tekentafel liggen en waarvoor nog steun gevonden moet worden. De 
inzendingen moeten uiterlijk 15 april 2015 óf digitaal óf per post bij ons binnen zijn. De winnaar van de 
Natuurprijs 2015 wordt bekend gemaakt rondom het weekend van Fête de la Nature in mei 2015. 
 
Meer informatie: www.nationaalgroenfonds.nl/Natuurprijs 

  

http://www.fetedelanature.nl/
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Premie Op Actie 

De gemeente Zwolle stimuleert goede initiatieven 
Als wijkbewoner weet u als geen ander hoe uw wijk mooier, gezelliger en veiliger kan worden. 
Daarom stimuleert de gemeente met Premie op Actie bewoners om zelf initiatieven te ontplooien die 
uw straat of buurt een opkikker geven. Denk bijvoorbeeld aan sociale initiatieven als het organiseren 
van een muziek-swingavond met muzikanten uit de wijk of het opfleuren van het aangezicht van uw 
straat. 
 
Spelregels 

 U neemt samen met uw buurtgenoten het initiatief (al dan niet samen met in de wijk werkzame 
instellingen) 

 Er bestaat draagvlak voor het initiatief in de buurt of straat 

 U levert zelf ook een bijdrage door uw handen uit de mouwen te steken, middelen beschikbaar te 
stellen of op een andere manier 

 U probeert zo mogelijk een bijdrage te krijgen van derden door fondsenwerving en dergelijke 

 Het gaat om kleinschalige bijdrage vanuit de gemeente met een maximum van € 1000,- 

 Uw initiatief vraagt om een eenmalige bijdrage. De gemeente blijft uw initiatief niet ieder jaar 
opnieuw financieel ondersteunen 

 Het initiatief heeft niet tot gevolg dat er een structurele (financiële) bijdrage nodig is van de kant 
van de gemeente 

 
Beschikbaar budget 
U kunt het hele jaar door Premie op Actie aanvragen. Voor iedere wijk is een bepaald budget 
beschikbaar. Is het budget voor dit jaar op, dan kan uw aanvraag niet door de gemeente worden 
beloond. U kunt er dan voor kiezen om met uw aanvraag een jaar te wachten. Of u kunt zoeken naar 
andere financieringsbronnen. De maximale bijdrage die verleend wordt, is € 1000,-. 
 
Contact 
Als u meer informatie wilt over de actiemogelijkheden in uw wijk, kunt u bellen naar 14038. U wordt 
dan doorverwezen naar de wijkbeheerder of wijkmanager van uw wijk. 
 
Meer informatie: 
www.zwolle.nl/aanvraag-premie-op-actie 
 
 
 
  

http://www.zwolle.nl/aanvraag-premie-op-actie
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Het Unifonds 
 
Het Unifonds is het maatschappelijk fonds van én voor leden van Univé Stad & Land. Elk lid heeft de 
mogelijkheid om een Unifonds aanvraag in te dienen voor een maatschappelijk project, stichting of 
vereniging in het werkgebied van Univé Stad & Land. Jaarlijks maakt Univé Stad & Land een deel van 
de winst vrij voor het Unifonds. Daarbij bedraagt de maximale bijdrage per aanvraag € 1.000,-. Een 
afvaardiging uit de Ledenraad is benoemd tot Unifonds Commissie en beoordeelt alle verzoeken. De 
Unifonds Commissie komt in februari, mei en oktober van elk jaar bij elkaar. 
 
Een Unifonds aanvraag indienen 
U mag uw aanvraag op uw eigen manier schrijven. Belangrijk is dat uw aanvraag aan alle 
voorwaarden voldoet en dat u zorgt voor een actuele offerte. Uw aanvraag kunt u via de post 
toesturen naar:   
 
Univé Stad & Land 
T.a.v. Unifonds 
Postbus 3 
7710 AA Nieuwleusen 
 
Uiteraard kunt u uw aanvraag ook via de e-mail toesturen aan: unifonds@unive.nl.  
 
Voorwaarden 
Uw Unifonds-aanvraag dient te voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 

 U bent klant van Univé Stad & Land; 

 Uw project heeft betrekking op een 'afgeronde' investering; 

 De bijdrage moet aangeboden kunnen worden en mag geen exploitatiesubsidie zijn; 

 Uw project heeft geen samenhang met andere subsidiebijdragen; 

 Uw project bevindt zich in het werkgebied van Univé Stad & Land; 

 Uw project heeft een breed maatschappelijk draagvlak; 

 Uw project heeft een positieve uitwerking richting Univé Stad & Land en er is een mogelijkheid tot 
het plaatsen van een Univé-uiting op het geschenk. 

  

mailto:unifonds@unive.nl
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Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij / Kern 
met pit 
 
Ben je een groep burgers, een vrijwilligersorganisatie of een ideële organisatie en wil je iets 
verbeteren in je leefomgeving? Wij kunnen je helpen. 
 
Kern met Pit 
Heb je een kleinschalig initiatief voor jouw buurt, wijk of dorp? Doe dan mee met de KNHM 
leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit. Wij dagen je uit om binnen een jaar de verbetering in jouw 
leefomgeving waar te maken. Lukt je dit, dan belonen we je met het predikaat ‘Kern met Pit’ en € 
1.000,-. Kern met Pit is door de gefaseerde aanpak een goede stimulans om het idee waar te maken.  
 
Wil jij graag zelf iets aan jouw leefomgeving verbeteren? Hou www.kernmetpit.nl in de gaten en schrijf 
je in september in voor de volgende wedstrijdronde.  
 
Hoe kun je je inschrijven  
Vanaf 1 september tot 31 oktober kun je je als bewonersgroep inschrijven via deze site. Je krijgt een 
eigen projectpagina waarop je het verhaal over jullie initiatief kunt plaatsen. Je vertelt wat jullie als 
groep met het project willen bereiken en hoe jullie dat gaan aanpakken. 
 
Formeel regelement 
De wedstrijd Kern met Pit kent een formeel regelement. Bekijk deze op www.kernmetpit.nl. 
 
Projectpagina 
Na inschrijving kun je je projectpagina terugvinden in het projectenoverzicht. Je kunt de projectpagina 
ten alle tijden aanpassen met het emailadres waarmee je je hebt aangemeld en het door jouw 
gekozen wachtwoord. Een handleiding over hoe je de pagina moet bijhouden vind je op 
www.kernmetpit.nl! 
 
Het aanvullen van de projectpagina loont! Denk aan het toevoegen van foto’s, filmpjes, illustraties, 
tweets, links naar andere websites, of anderen vragen om een reactie op je pagina te 
plaatsen. Partijen die je nodig hebt bij het realiseren van je project krijgen zo een goed 
beeld. Natuurlijk helpt een mooie projectpagina ook om de Kern met Pit adviseurs en andere 
bezoekers te overtuigen dat zij voor jullie moeten kiezen. 
 
Daarnaast vinden we het belangrijk dat ervaringen uitgewisseld worden. Wanneer de projecten 
belangrijke stappen in hun logboek bijhouden, kunnen anderen daarvan leren. 
 
Schrijf je vanaf 1 september in via deze website! 
 
Startbijeenkomst  
De startbijeenkomst vindt plaats in januari 2017. De precieze datum wordt nog bekend gemaakt. Op 
deze dag kunnen per provincie maximaal 25 potentiële deelnemers hun project presenteren aan de 
jury. Het is van belang dat je je eigen projectpagina zoveel mogelijk vult met informatie en foto’s. Zo 
kunnen de Kern met Pit adviseurs jullie project goed toetsten aan de beoordelingscriteria. Eind 
december  hoor je of je bent uitgenodigd voor de startbijeenkomst. 
 
Tijdens de startbijeenkomst presenteren jullie je project aan de Kern met Pit adviseurs, de overige 
deelnemers en familie en vrienden. Kleed je presentatie aan  met bijvoorbeeld illustraties, maquettes 
en andere attributen. Op basis hiervan kiest de jury welke projecten meedoen aan de wedstrijd. 
 
De startbijeenkomst wordt gecombineerd met de provinciale prijsuitreiking van de lopende editie. 
Hierdoor kan je deelnemersgroepen uit verschillende stadia ontmoeten en met elkaar ideeën 
uitwisselen. 
 
Meer info:  
www.kernmetpit.nl 

  

http://www.kernmetpit.nl/
http://op/
http://op/
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Hervormd Weeshuis Zwolle 
 
Snelle check 
Wilt u snel weten of u in aanmerking kunt komen voor een financiële bijdrage van Stichting Het 
Hervormd Weeshuis? 
Beantwoord dan onderstaande 4 vragen: 

1. Komt de bijdrage ten goede aan wezen en/of andere jeugdige personen, die in de burgerlijke 
gemeente Zwolle wonen of planmatig verblijven? 

2. Zijn deze jeugdigen jonger dan 26 jaar? 
3. Heeft de aanvraag in beginsel een eenmalig karakter? 
4. Houdt u rekening met de volgende 4 voorwaarden:  

o De bijdrage dient niet voor structurele exploitatietekorten. 
o De bijdrage dient niet voor structurele personeelskosten. 
o De bijdrage dient niet voor financiële tekorten met terugwerkende kracht. 
o Sponsoracties t.b.v. fondsenwervende organisaties worden niet gehonoreerd.  

Sluitingsdata 2016 
U wordt verzocht in te dienen zodra de aanvraag gereed is. Voor alle sluitingsdata geldt: 16.00 uur:  
woensdag 10 augustus 
woensdag 12 oktober 
woensdag 23 november 
 
Richtlijnen voor het verstrekken van giften 
Aanvragen voor een financiële bijdrage van Stichting Het Hervormd Weeshuis moeten primair passen 
binnen de doelstelling van de stichting. 
Deze doelstelling is verwoord in artikel 2 van de statuten: 
- het verlenen van geldelijke bijdragen aan wezen en andere jeugdige personen, wonende of 
verblijvende te Zwolle; 
- het door middel van financiële bijdragen bevorderen en steunen van jeugdwerk en jeugdzorg aldaar. 
 
Aanvragen zullen door het bestuur worden getoetst op de volgende aspecten: 
- het algemeen belang / de maatschappelijke betekenis; 
- een doelmatige aanwending; 
- de financiële noodzaak; 
- een zorgvuldig beheer; 
- de educatieve en/of vormende waarde. 
Aanvragen moeten gedocumenteerd worden ingediend en voldoen aan de gestelde procedure. 
 
Toelichting 
- Bijdragen kunnen worden verleend ten behoeve van wezen en jeugdigen die in Zwolle wonen of 
verblijven. 
- Jeugdigen zijn personen van 0 t/m 25 jaar. 
- Verblijven in Zwolle houdt in dat dit een planmatig karakter heeft. Bijvoorbeeld een verblijf in het 
kader van onderwijs, hulpverlening of gezondheidszorg. 
- Onder Zwolle wordt verstaan het gebied van de burgerlijke gemeente Zwolle. Voor jeugdwerk of 
jeugdzorg geldt, dat activiteiten in principe op Zwols grondgebied plaatsvinden. Indien het activiteiten 
buiten Zwolle betreft, zal het bestuur de educatieve en/of vormende waarde voor deelnemende 
Zwollenaren beoordelen. 
 
Meer informatie: 
www.hervormdweeshuiszwolle.nl 
 
 
  



25 
 

VSBfonds 
 
VSBfonds zet zich in voor een samenleving waaraan iedereen actief deelneemt. Een 
samenleving waarin ieder mens onderdeel is van een groter geheel, een eigen plek heeft en 
erkenning krijgt. Zodat iedereen zich kan ontwikkelen en zelf ook een bijdrage kan leveren. 
 
Om dit te bereiken ondersteunt VSBfonds projecten die erop gericht zijn mensen te inspireren, met 
elkaar in contact te brengen en hen bewust te maken van zichzelf en hun omgeving. We 
ondersteunen projecten die mensen in staat stellen om mee te doen aan het sociale en economische 
leven. Projecten die als doel hebben mensen zelfbewuster en krachtiger te maken, zodat ze als 
verantwoordelijk burger een bijdrage kunnen leveren aan een samenleving waarin iedereen tot zijn 
recht komt.  

We kiezen voor projecten die zich richten op mensen die zonder extra steun niet of met grote moeite 
kunnen meedoen aan de samenleving. Soms staan fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen 
in de weg. Soms zijn het levensomstandigheden of vooroordelen en onbegrip en dreigen mensen te 
worden uitgesloten.  

VSBfonds is actief op drie werkterreinen:  

 Ontmoeting leefwerelden 

 Kwaliteit van leven 

 Arbeid en vrijwillige inzet 
 
Ontmoeting leefwerelden: 
Wij ondersteunen initiatieven waarbij mensen elkaar ontmoeten, zodat ze elkaar leren kennen, 
begrijpen en respecteren.  
Wij stimuleren daarom verschillende soorten ontmoetingen. Denk hierbij aan ontmoetingen tussen 
mensen uit verschillende leefwerelden, zoals verschillende generaties en culturen. Maar ook aan 
ontmoetingen tussen stad en platteland, ziek en gezond, mensen met en zonder beperking. 
Wij ondersteunen bij voorkeur projecten die leiden tot duurzaam contact, zodat mensen hun sociale 
vaardigheden en hun burgerschap kunnen vergroten. Hierdoor kunnen we uitsluiting, eenzaamheid, 
intolerantie, onveiligheid en conflicten verminderen en misschien zelfs voorkomen. Als hiervoor 
speciale accommodaties nodig zijn, waar de ontmoetingen kunnen plaatsvinden, dan helpen wij daar 
ook graag bij.  
 
Arbeid en vrijwillige inzet 
Meedoen aan de samenleving is niet voor iedereen vanzelfsprekend. VSBfonds steunt graag 
initiatieven waardoor mensen naar eigen vermogen kunnen deelnemen aan het sociale en 
economische leven. 
Daarbij vinden we het belangrijk dat dat gebeurt op een manier waar mensen zich prettig bij voelen en 
die hun mogelijkheden vergroot. Wij zijn dan ook geïnteresseerd in projecten die schooluitval 
voorkomen of mensen helpen bij het behalen van diploma's en startkwalificaties of het kiezen van een 
beroep. We hebben ook belangstelling voor projecten die mensen sociaal actiever maken en helpen 
bij het vinden van werk. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar projecten die gericht zijn op mensen die, 
om welke reden dan ook, moeilijk aan het werk komen. 
Bij werk denken we overigens niet alleen aan betaald werk, maar ook aan vrijwilligerswerk. We zijn 
geïnteresseerd in projecten die deskundigheid van vrijwilligers helpen vergroten. Ook projecten voor 
zinvolle dagbesteding voor groepen waarvoor betaald werk of vrijwilligerswerk geen optie is, komen in 
aanmerking voor een donatie. 
 
Behandeltermijn 
U kunt een aanvraag het hele jaar door indienen. Wij kennen het hele jaar door donaties toe. 
Voorwaarde is wel dat wij uw aanvraag minimaal vier maanden vóór de start van uw project 
ontvangen. Wij hebben vier maanden nodig om uw aanvraag te onderzoeken en te beoordelen. 
 
Meer informatie:  
www.vsbfonds.nl 
  

https://www.vsbfonds.nl/mens-maatschappij/ontmoeting-leefwerelden
https://www.vsbfonds.nl/mens-maatschappij/kwaliteit-van-leven
https://www.vsbfonds.nl/mens-maatschappij/arbeid-en-vrijwillige-inzet
http://www.vsbfonds.nl/
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Haëlla Stichting 
 
De Haëlla Stichting steunt, in samenwerking met de aangesloten vermogensfondsen en particulieren, 
voornamelijk kleinschalige projecten op het gebied van Geloof en Samenleving, Vrede en 
Mensenrechten, Milieu & Duurzaamheid en Achterstand in Nederland. Projecten die behandeld 
worden zijn van nationale en internationale aard, waarbij vaker de nadruk ligt op projecten binnen 
Nederland. 
 
Kijk eerst via de Quickscan op de website of uw project past binnen het beleid van de Haëlla Stichting. 
Als dit zo is, kan er direct een online aanvraag worden ingediend.  
 
Milieu en Duurzaamheid 
Activiteiten gericht op het rentmeesterschap van de aarde; een schoner milieu en duurzaam beheer 
van energie en exploitatie van grondstoffen. Projecten die, zowel in Nederland als in het buitenland, 
een gedragsverandering nastreven om de aarde ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden. 
Initiatieven die, met voorkeur kinderen en jongeren, voorlichten en bewust maken van de 
mogelijkheden die er zijn en ook concrete initiatieven die hun steentje willen bijdragen. 
 
Achterstand in Nederland 
Praktische hulp voor (groepen) mensen die in Nederland op de één of andere manier in de knel zijn 
geraakt. Activiteiten die een rechtvaardige samenleving nastreven, één waarin mensen invloed 
kunnen uitoefenen op hun eigen leven en/of de ruimte krijgen tot rust te komen. Onze aandacht gaat 
speciaal uit naar vrouwen in probleemsituaties, ongedocumenteerden, vluchtelingen en asielzoekers, 
daklozen, werklozen, (ex-)verslaafden, (ex-)gedetineerden. 
 
Meer informatie:  
www.haella.nl 
  

http://www.haella.nl/
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Janivo Stichting 
 
De Janivo Stichting steunt sociale projecten voor kinderen, jongeren en jong volwassenen in de 
leeftijd van 0-30 jaar.  
 
De Janivo Stichting kiest daarbij voor projecten die zich richten op: 

 Bescherming en ondersteuning van kinderen, jongeren en jong volwassenen in kwetsbare 
situaties 

 Educatie 

 Sociale participatie 

 Economische participatie 
 
Per project kan een donatie worden aangevraagd tussen de € 1.000 en € 5.000. In sommige gevallen 
is een hogere donatie mogelijk. U kunt daarover altijd contact opnemen.  
 
Termijnen 
Aanvragen voor een donatie tot € 5.000 worden behandeld binnen één tot twee maanden na 
ontvangst van de volledige aanvraag.  
Alle andere donaties worden behandeld in vergaderingen van het voltallige bestuur. Deze 
vergaderingen vinden plaats in maart, juni, september en december. De termijn waarbinnen over een 
donatie wordt beslist bedraagt daardoor maximaal drie tot vier maanden.  
 
Meer informatie 
www.janivostichting.nl 
  

http://www.janivostichting.nl/
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Madurodam: goed voor kinderen 
 
Madurodam, in 1952 opgericht als fondsenwerver en promotieplatform voor het goede doel, schenkt 
haar opbrengst jaarlijks aan goede doelen voor kinderen. Madurodam richt haar steun op drie 
thema’s: “Leuk Leren”, “Feest voor iedereen” en “Beter Buitenspelen”. Deze thema’s sluiten goed 
aan bij de essentie van Madurodam waar kinderen in de buitenlucht spelenderwijs ontdekken, leren 
en plezier beleven. Binnen ieder thema steunt Madurodam een of meer grote projecten en tientallen 
kleinere projecten. 
 
Madurodam is op zoek naar projecten die plaatsvinden in Nederland of in het Nederlands Caribische 
gebied en die goed zijn voor kinderen. Wij zien kansen voor samenwerking wanneer jouw project in 
ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoet: 
 

 Het project heeft een positieve uitstraling. We zijn tenslotte een vrolijk park.  

 Het project betreft een goed doel gericht op kinderen woonachtig in Nederland en/of het 
Nederlands Caribische Gebied 

 Kerndoelgroep voor de grote projecten kinderen tussen de 4 en 12 jaar en anders kinderen tot 18 
jaar 

 
De volgende informatie willen we graag digitaal van je ontvangen: 

 een beknopte projectomschrijving  

 een project financieringsplan en een projectbegroting  

 afschrift van de statuten  

 een recent uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel  

 een balans en staat van baten en lasten van vorig boekjaar  

 de exploitatiebegroting van het lopende jaar 

 aanbieders van culturele- en educatieve programma’s vragen wij een overzicht van 
gegarandeerde afnemers mee te sturen 

 

Een aanvraag kan het hele jaar door worden ingediend. Graag ontvangen we je aanvraag minimaal 
vier maanden vóór aanvang van het project. Behandeling van de aanvraag kan enige tijd duren, maar 
neemt in de regel 3 tot 4 maanden in beslag.  
 
Meer informatie:  
www.madurodam.nl/nl/organisatie/goede-doelen 
  

http://www.madurodam.nl/nl/organisatie/goede-doelen
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De Gasthuizen 
 
De Gasthuizen biedt financiële bijdragen aan initiatieven voor senioren in Zwolle. Verenigingen, clubs 
en andere groepsverbanden met ideeën om het welzijn van senioren te bevorderen, kunnen bij deze 
Zwolse stichting een bijdrage aanvragen. Bijvoorbeeld voor een uitstapje of voor materiaal dat nodig is 
voor activiteiten. 
 
Deze steun is in het leven geroepen om iets extra’s te doen voor senioren, iets waarvoor binnen de 
betreffende organisatie geen geld beschikbaar is.  
 
Op de website van De gasthuizen leest u hoe u een financiële bijdrage aanvraagt en welke initiatieven 
ervoor in aanmerking komen. Ook vindt u meer informatie over het ontstaan van De Gasthuizen en 
ziet u welke aanvragen al zijn gehonoreerd.  
 
Sluitingsdata 
Bijdragen voor plannen die een begroting kennen van maximaal € 1.000,00 (totale begroting) kunnen 
het hele jaar door worden aangevraagd en toegekend. Grotere aanvragen worden twee keer per jaar 
behandeld. De sluitingsdata daarvoor zijn 1 mei en 1 oktober.  
 
Meer informatie 
info@degasthuizen.nl 
www.degasthuizen.nl 
  

mailto:info@degasthuizen.nl
http://www.degasthuizen.nl/index.php
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Jantje Beton Collecte 

Collecte in 2016 geweest. In 2017 een nieuwe ronde.  
 
Van 7 t/m 12 maart 2016 is de Jantje Beton Collecteweek. Door mee te doen haal je geld op voor 
extra speelmogelijkheden voor de eigen club én voor kinderen in heel Nederland! Jaarlijks zetten ruim 
1500 jeugdverenigingen zich in voor de Jantje Beton Collecte en lopen zo’n 42.000 collectanten mee 
om geld op te halen voor spelen en bewegen in de eigen buurt. De helft van de opbrengst mogen 
jeugdclubs zelf houden voor buitenactiviteiten voor kinderen. De andere helft van de opbrengst zet 
Jantje Beton in voor buitenspeelprojecten in het hele land. 
 
Waaraan worden opdrachten besteed? 
De collecterende clubs besteden hun deel van de opbrengst aan het opknappen van een speelplek, 
de aanschaf van speelmaterialen of de organisatie van buitenactiviteiten voor kinderen zoals 
zomerkampen en sportdemonstraties. Jantje Beton besteedt het aan speelprojecten in het land voor 
kinderen die het hard nodig hebben. Samen met deze kinderen maakt Jantje Beton een vuist voor de 
verbetering van de verarmde speelmogelijkheden in hun eigen buurt. 
 
Contact: 030-2427265,  collecte@jantjebeton.nl 
 
Meer informatie: http://www.jantjebeton.nl/wat-doen-we/collecte/   
  

http://www.jantjebeton.nl/waaraan-worden-de-opbrengsten-van-de-collecte-besteed/
http://www.jantjebeton.nl/wat-doen-we/collecte/
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Jantje Beton – subsidie voor speelplekken 
 
In Nederland spelen 3,6 miljoen kinderen buiten op openbare speelplekken. Duizenden van deze 
plekken zijn ongeschikt voor kinderen om te spelen: ze zijn verouderd of onveilig. Of ze zijn saai zodat 
ze geen beroep doen op de fantasie en creativiteit. Of ze liggen op de verkeerde plaats en zijn niet 
geïntegreerd in de leefomgeving. Gelukkig zijn er buurtbewoners, jeugdclubs, verenigingen, scholen 
en vooral kinderen die hier iets aan willen doen. Jantje Beton ondersteunt hen bij het realiseren van 
plannen met voorlichting en een financiële bijdrage. Voorwaarde voor het verstrekken van deze 
subsidie is dat kinderen een actieve rol hebben. 
 
Het project: 

 Het project stimuleert het veilig, vrij en avontuurlijk buitenspelen; 

 De betreffende speelplek is uitdagend en de inrichting ervan laat ruimte voor de eigen fantasie 
van kinderen; 

 De speelplek zelf moet een aanvulling zijn van de bestaande speelmogelijkheden in de buurt; 

 Projecten gericht op buurten waar relatief veel gezinnen wonen met een laag sociaaleconomische 
status krijgen prioriteit. Hierbij moet gedacht worden aan buurten met een: lage sociaal 
economische ontwikkeling, gebrek aan ruimte, zonder de aanwezigheid van een speelplek. 

 Kinderen hebben aantoonbaar invloed op de locatiekeuze, de opzet en/of uitvoering van het 
project; 

 De betreffende gemeente dient het project in financiële en materiële zin te ondersteunen. Richtlijn 
daarbij is dat die tenminste gelijk is aan de bijdrage van Jantje Beton; 

 Het projectplan voorziet in onderhoud en instandhouding gedurende tenminste 5 jaar, waarbij ook 
reservering voor vervanging is geregeld; 

 Speelvoorzieningen die niet vrij-toegankelijk zijn, zoals sommige speeltuinen, voldoen niet volledig 
aan onze uitgangspunten. En toch hebben zij een belangrijke buurtspeelfunctie. Van geval tot 
geval bezien wij hoe het begrip vrij-toegankelijk in dat verband kan worden geïnterpreteerd; 

 Wanneer het een buitenspeelterrein van een scoutingvereniging betreft geldt dat het terrein in 
ieder geval een aantal keer per jaar open wordt gesteld voor buurtspeelactiviteiten. 

 
Aanvraag en aanvrager: 

 Per project kan de bijdrage maximaal € 5.000 bedragen; 

 Elke lokale organisatie kan een aanvraag indienen mits het project het vrije buiten spelen 
stimuleert en de voorziening vrij toegankelijk is; 

 De aanvragende organisatie neemt na toekenning van de subsidie gedurende vier jaar minimaal 
twee keer deel aan de collecte of loterij van Jantje Beton; 

 Het project dient binnen 1 jaar nadat de bijdrage is toegekend gerealiseerd te zijn. 
 
Contact: 030-244 70 00, info@jantjebeton.nl 
 
Meer informatie: http://www.jantjebeton.nl/wat-doen-we/geld-vragen/geld-voor-herinrichting-
speelplekken/   

mailto:info@jantjebeton.nl
http://www.jantjebeton.nl/wat-doen-we/geld-vragen/geld-voor-herinrichting-speelplekken/
http://www.jantjebeton.nl/wat-doen-we/geld-vragen/geld-voor-herinrichting-speelplekken/
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Jantje Beton – Subsidie voor buitenspeelactiviteiten 

Buitenspelen is leuk én gezond! Kinderen in Nederland geven aan vaker buiten te spelen als hun 
buurt minder saai zou zijn. Zij weten als geen ander wat hen motiveert om buiten te spelen. Daarom 
heeft Jantje Beton een kindersubsidie van maximaal 250 euro. Jonge avonturiers kunnen hun 
gave buitenspeelidee voor kinderen uit de buurt met deze subsidie realiseren.  
 
Spelregels 

 Het idee is door minstens drie kinderen bedacht en aangevraagd. 

 Het idee wordt uitgevoerd in je eigen buurt. 

 Jullie worden ondersteund door een volwassene. Deze is verantwoordelijk voor het geld (dat het 
goed wordt besteed). 

 Je krijgt alleen geld voor materialen zoals verf, stoepkrijt, struiken, pleinplakkers of de huur van 
buitenspeelmateriaal. 

 Voor drinken en wat lekkers (maximaal 10% van het totale aangevraagde bedrag) om jouw idee 
uit te voeren. 

 Het idee gaat over buitenspelen. Sport kan daar een onderdeel van zijn, maar niet alleen. Voor 
het organiseren van bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd krijg je dus geen geld. 

 Je idee is een activiteit, dat wil zeggen dat je het zelf of met een groepje moet kunnen uitvoeren. 
Bijvoorbeeld: een skatebaan laten aanleggen kan niet. Samen aan een boomhut bouwen of 
speurtocht uitzetten kan wel. 

 De activiteiten zijn uitdagend, veilig en laten ruimte voor je eigen fantasie. 

 De activiteit mag geen commerciële, politieke of religieuze (sub)doelstelling hebben. 

 Je idee is geschikt voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud. 

 Iedereen mag meedoen (jongens/meisjes, verschillende culturele 

 en sociale achtergronden). 

 Er doen minstens tien kinderen mee aan de activiteit. 

 Er is begeleiding door volwassenen volgens de uitgangspunten van www.inveiligehanden.nl 

 Het project moet binnen 2 maanden nadat je geld van Jantje Beton hebt gekregen, uitgevoerd en 
afgerekend te zijn. 

 De bijdrage van Jantje Beton kan alleen gebruikt worden voor het idee. 
 
Contact: 030-244 70 00, info@jantjebeton.nl 
 
Meer informatie: http://www.jantjebeton.nl/wat-doen-we/geld-vragen/buitenspeelidee/   

http://www.inveiligehanden.nl/
mailto:info@jantjebeton.nl
http://www.jantjebeton.nl/wat-doen-we/geld-vragen/buitenspeelidee/
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ANWB Fonds 

Sinds 2014 is onder de vlag 'Maatschappelijk Rendement' een budget vrij gemaakt waarop een 
beroep gedaan kan worden voor de uitvoering van kleine, lokale initiatieven. Het project of initiatief 
moet liggen op het terrein van recreatie, verkeersveiligheid of duurzame mobiliteit.  
 
Criteria  

 De aanvrager mag geen commercieel belang hebben; 

 De ANWB ondersteunt geen eenmalige of jaarlijks terugkerende evenementen,  
festivals of tentoonstellingen; 

 De bijdrage van de ANWB moet zichtbaar gemaakt kunnen worden; 

 Het project moet haalbaar zijn en worden voorzien van een deugdelijk dekkingsplan. 
 
Contact: donaties@anwb.nl 
 
Meer informatie: http://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-
ondernemen/donaties-van-de-anwb  
  

mailto:donaties@anwb.nl
http://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/donaties-van-de-anwb
http://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/donaties-van-de-anwb
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Stichting Zabawas 
 
De Stichting kan geldelijke steun verlenen aan personen en/of instellingen die een algemeen belang 
beogen op het gebied van Cultuur, Natuur, Geneeskunde, Sport of Educatie. Het is de bedoeling dat 
verstrekte donaties de Nederlandse samenleving ten goede komen. 
 

Contact: aanvraag@zabawas.nl 
 
Meer informatie: http://zabawas.nl/  

  

mailto:aanvraag@zabawas.nl
http://zabawas.nl/
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Alert fonds voor jongeren 

Ben jij tussen de 15 en 32 jaar, wil je voor andere jongeren iets organiseren...…én heb je geen 
budget? Alert is een onafhankelijk fonds, dat projectbudget beschikbaar stelt aan activistische 
jongeren via 

 snelverzoeken (vraag dit aan via mail, behandeling binnen 2 weken, bedrag maximaal 250 euro), 

 aanvragen (dien aanvraagformulier in, behandeling binnen 2 maanden, bedrag maximaal 1500 
euro) en 

 awards (1000 euro, 3x per jaar, uitgekozen door Alertbestuurders). 
 
Zij streeft naar een gelijke verdeling van kennis, kapitaal, macht en een beter milieu. Alert geeft 
wereldwijd subsidies aan eenmalige en kleinschalige projecten voor en door jongeren met 
progressieve ideeën & initiatieven. Het bestuur van Alert bestaat uit jongeren tussen de 18 en de 32 
jaar. Zij behandelen de aanvragen en kennen de subsidies toe, in totaal geeft Alert jaarlijks ongeveer 
€ 50.000 aan activistische projecten voor en door jongeren. 
 
Thema’s 
1. Sociale en Politieke Participatie 
2. Milieu en Duurzaamheid 
3. Emancipatie en Seksuele Rechten 
4. Vrede en Dialoog 
5. Mensenrechten en mondiale rechtvaardigheid 
 
Contact: alert@alertfonds.nl 
 
Meer informatie: http://www.alertfonds.nl/home  
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