Subsidies en fondsen
voor groene lokale
initiatieven uit
Overijssel

Voorwoord
Dit document is een verzameldocument van subsidies en fondsen voor groene bewonersinitiatieven
en organisaties uit Overijssel. Aangezien subsidies en fondsen gaan en komen, en subsidieregels
telkens veranderen, is dit een dynamisch document. Deze versie is van september 2018. 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
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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
•

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

•

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

Om deze doelen te verwezenlijken ondersteunt het Oranje Fonds projecten die de sociale
infrastructuur verbeteren of vernieuwen, zoals de bouw van een gemeenschapshuis, buurtmoestuin, 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.
Financiële aanvraag
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.
Contact: 030-6564524 (tijdens kantooruren) of info@oranjefonds.nl.
Meer informatie:
www.oranjefonds.nl/overijssels-noaberschapsfonds en www.oranjefonds.nl/aanvragen
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Oranjefonds collecte
Het Oranje Fonds organiseert van 11 tot en met 15 juni 2019 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.
Deadline
De deadline voor het aanmelden is nog niet bekend. Houd de website in de gaten.
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
• 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.
Contact: collecte@oranjefonds.nl of 0900 4488 448 (tijdens kantooruren).
Meer informatie:
https://www.oranjefonds.nl/oranje-fonds-collecte
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Burendag
Op zaterdag 22 september 2018 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
1 september 2018 (op = op)
Voorwaarden
WEL
• U bent een officiële stichting of vereniging, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
• Uw Burendag activiteit vindt plaats op 22 september 2018
• 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.
Contact: burendag@oranjefonds.nl of 0900 44 88 448 (tijdens kantooruren).
Meer informatie:
www.oranjefonds.nl/burendag of www.burendag.nl
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NLdoet
NLdoet vindt plaats op 15 en 16 maart 2019. 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. Je kunt de bijdrage vanaf 1 november 2018 aanvragen. De maximale
bijdrage is dit jaar € 400,=.
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 9 en/of 10 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;
Contact: 0900-4488448, nldoet@oranjefonds.nl
Meer informatie:
http://www.nldoet.nl/
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Fondsen per gemeente/regio in Overijssel
Mist er een fonds in onderstaande tabel? Neem dan contact op met Alma Streefkerk,
streefkerk@natuurenmilieuoverijssel.nl.
Op bladzijde 12 en 13 van dit document staan regionale fondsen van de Rabobank. Deze staan niet in
de tabel hieronder. Kijk hier voor meer mogelijkheden.
Gemeente
Twente (gehele
regio)

Fonds
Stichting Algemeen
Nut Hengelo (SANH)

Twente (gehele
regio)

Stichting IBN Roesjd

Twente (gehele
regio)
Twente (gehele
regio)

Kroon-Oil Foundation
Stichting de Houtmaat

Almelo

Subsidie groene daken

Almelo

Subsidie voor
activiteiten

Almelo

Roggekamp/Peitsch
Fonds Stichting (RPF)

Borne

Waarderingssubsidie

Dalfsen

ASV (algemene
subsidieverordening)

Dalfsen

Afkoppelen regenwater

Omschrijving
De stichting heeft ten doel het behartigen van algemene
belangen, door het verstrekken van al dan niet periodieke
uitkeringen aan instellingen/organen op sociaal,
cultureel/sportgebied en (andere) algemeen nut beogende
instellingen/organen die gevestigd zijn in de regio Twente en
hun activiteiten richten op de inwoners van de regio Twente.
De Stichting IBN Roesjd heeft ten doel bij te dragen aan het
bevorderen van de participatie, integratie en emancipatie van
culturele minderheidsgroepen.
Het bevorderen van de kwaliteit van de leer- en leefomgeving
in Almelo en omstreken (gehele regio Twente).
Het verlenen van financiële steun aan projecten ten behoeve
van de jeugd, en aan culturele en maatschappelijke doelen in
Twente.

Bent u een particulier, bedrijf of instelling en wilt u een groen
dak aanleggen? Dan kunt u misschien subsidie krijgen. Een
groen dak verbetert het leefklimaat en de kwaliteit van de
lucht. Een groen dak zorgt voor minder wateroverlast bij
regenbuien en het regenwater loopt niet direct weg in het
riool. Met een groen dak bespaart u energie en gaat uw dak
langer mee.
Bent u een stichting, vereniging of een particulier? En wilt u
een activiteit organiseren op het gebied van sport, cultuur,
maatschappelijk welzijn of voor jongeren? Dan kunt u bij de
gemeente online subsidie aanvragen. Dit is een bijdrage om
deze activiteiten te kunnen doen.
Stichting RPF is een fonds dat activiteiten voor kinderen en
jongeren tot 18 jaar van de gemeente Almelo financieel kan
en wil ondersteunen. Het moet gaan om activiteiten op het
gebied van onderwijs, vorming, opvang, sport, spel en
overige vrijetijdsbesteding in de ruimste zin van het woord.
De waarderingssubsidie is een incidentele bijdrage in de
kosten van activiteiten die op projectbasis worden
georganiseerd. Voor deze subsidie geldt
een subsidieplafond. Voor de eerste helft van 2018 geldt een
subsidieplafond van € 26.000,-, voor de tweede helft van het
kalenderjaar is opnieuw € 26.000,- beschikbaar.
De ASV (algemene subsidieverordening) gemeente Dalfsen
bepaalt dat het college van B&W subsidie kan verstrekken
voor activiteiten op het gebied van o.a. jeugd, leefbaarheid &
participatie, vrijwilligers etc.
Het klimaat veranderd, buien worden extremer en de kans op
wateroverlast neemt meer en meer toe.
Voor een duurzaam en robuust watersysteem in de toekomst
moeten we nu in actie komen. Het vasthouden, bergen en
gecontroleerd afvoeren van regenwater is hierbij het
uitgangspunt.
De gemeente Dalfsen zorgt ervoor dat het schone

Meer info
Klik hier

Klik hier

Klik hier
Klik hier
Deadline: 1
april en 1
november
Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier
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Deventer

Afkoppelen regenwater

Deventer

Projectsubsidie (ASV)

Dinkelland

Subsidie

Enschede

Jij maakt je buurt
(wijkbudgetten)

Enschede

Van Heek Boekelo
Fonds

Haaksbergen

Activiteitensubsidie

Haaksbergen

Projectsubsidie

Haaksbergen

Subsidie voor
jeugdactiviteiten
X
Incidentele subsidie
voor vrijwilligersorganisaties
Accommodatiesubsidie
voor vrijwilligersorganisaties

Hardenberg
Hellendoorn

Hellendoorn

Hellendoorn

Wijksubsidie

regenwater steeds meer in de grond infiltreert en niet meer
wordt afgevoerd via het (gemengde) riool. Dalfsen wil graag
naast de eigen projecten ook het regenwater van particuliere
daken infiltreren in de bodem. Om dit te aan te moedigen is
er een stukje subsidie beschikbaar gesteld voor particulieren
en bedrijven die hun eigen hemelwater duurzaam afkoppelen
van het gemengde rioolstelsel.
Regen- en ander hemelwater is schoon water. Het is jammer
als dit water via de regenpijp zich in de riolering mengt met
vervuild water waardoor het gereinigd moet worden. Is uw
pand aangesloten op het openbaar gemengd rioolstelsel, dan
kunt u kiezen om uw regenpijp af te koppelen van de
riolering. Het hemelwater kan dan ten goede komen aan de
tuin en het grondwater. U kunt subsidie aanvragen voor
afkoppeling. Woont u in een nieuwbouwpand? Dan is uw
pand al afgekoppeld van het riool en kunt u waarschijnlijk
geen subsidie krijgen.
Een projectsubsidie wordt verleend voor de uitvoering van
bepaalde activiteiten die het karakter hebben van een
evenement, project of anderszins een nieuwe opzet of een
nieuwe werkwijze.
De gemeente verstrekt subsidies aan stichtingen, instellingen
of verenigingen die zich inzetten voor cultuur,
maatschappelijk werk, welzijn en vrijetijdsbesteding, enz. Het
doel van de subsidie is het ondersteunen en stimuleren van
activiteiten en het realiseren van een breed aanbod van
voorzieningen voor inwoners van Dinkelland.
Een wijkbudget is geld voor jouw wijk, buurt of dorp. Je kunt
samen met je buurtgenoten beslissen waaraan dit geld
besteed wordt. De aanvraag moet uiterlijk worden ingediend
voor 1 oktober, voor het aankomende jaar waarop de
subsidie betrekking heeft.
Dit fonds draagt financieel bij aan projecten die betrokken zijn
bij culturele, historische en landschappelijke situaties en
initiatieven in en rondom Boekelo, Usselo, Twekkelo in
Overijssel.
Deze subsidie wordt voornamelijk aan amateurverenigingen
en -instellingen verstrekt, voor het uitvoeren van bepaalde
activiteiten. De activiteiten die voor subsidie in aanmerking
komen, staan in de verschillende Nadere regels beschreven.
Voor bepaalde projecten kan projectsubsidie worden
aangevraagd. Projectsubsidie bedraagt nooit meer dan
maximaal 50% van de projectkosten. Er moeten dus ook
andere inkomsten voor het project zijn. De voorwaarden die
verbonden zijn aan projectsubsidie kunt u lezen in de Nadere
regels projectsubsidie en subsidie overige activiteiten
Haaksbergen (9.48).
Subsidie voor een instelling waar voornamelijk vrijwilligers
educatieve activiteiten organiseren voor (school)kinderen.
x
Een vrijwilligersorganisatie in de gemeente Hellendoorn kan
een verzoek indienen om voor incidentele subsidie in
aanmerking te komen.
Een vrijwilligersorganisatie in de gemeente Hellendoorn kan
een verzoek indienen om voor accommodatiesubsidie in
aanmerking te komen. Dit is een eenmalige bijdrage in de
bouw van een accommodatie of (ver)bouw van een
accommodatie na dertig jaar.
Wijkverenigingen in Nijverdal kunnen één keer in de 4 jaar
subsidie aanvragen. Voor de periode 2018-2021 is de

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier
Deadline: 1
oktober
2018
Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier
x
Klik hier

Klik hier

Klik hier
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Hengelo

Buurtbon

Hengelo

Kom meedoen

Hengelo

Groene Pet

Hengelo

Fuldauerstichting |
Lokaal Fonds Hengelo

Hof van Twente

Eenmalige subsidie
voor activiteiten i.k.v.
participatie,
leefbaarheid en
cohesie

Kampen
Losser

x
Incidentele subsidie

Losser

Dorpsbudgetten

subsidieaanvraag afgesloten. U kunt tot 31 december 2021
subsidie aanvragen voor de periode 2021-2025.
Een buurtbon is een soort tegoedbon. Hengeloërs kunnen
met een buurtbon ideeën betalen om hun buurt mooier,
veiliger en gezelliger te maken. Veel Hengeloërs hebben
inmiddels met de buurtbon iets moois gerealiseerd in hun
straat, buurt of wijk. De erkende bewonersorganisaties geven
de gemeente advies of een idee geschikt is voor een
buurtbon of niet.
De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor het
verminderen van eenzaamheid en het verhogen van
zelfredzaamheid van kwetsbare mensen in de Hengelose
samenleving. Organisaties die in 2018 activiteiten
organiseren die gericht zijn op ontmoeten en dag- en
vrijetijdsbesteding kunnen in aanmerking komen voor deze
subsidie.
Een dak vol sedum (vetplantjes) op uw woning, garage,
school of kippenhok: niet alleen mooi, maar ook duurzaam.
Sedumdaken kunnen veel water opslaan en verminderen zo
wateroverlast tijdens hevige regenbuien. Daarnaast heeft een
sedumdak een goede isolerende werking, het verlengt de
levensduur van de onderliggende dakbedekking en het zorgt
voor meer groen in de stad. Zo'n groen dak is makkelijk aan
te leggen, staat mooi en is ook nog eens goed voor uw huis,
het milieu en uw portemonnee. Om de aanleg van
sedumdaken te stimuleren kent de gemeente Hengelo sinds
2014 de subsidieregeling Groene Pet. Ook in 2018 is er nog
geld beschikbaar voor deze regeling. Maar wees er snel bij,
want op is op!
De Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo heeft tot doel
initiatieven financieel te ondersteunen die een algemeen
maatschappelijk belang hebben. De Fuldauerstichting |
Lokaal Fonds Hengelo wil als vliegwiel functioneren voor
initiatieven, die een positieve ontwikkeling in Hengelo
stimuleren en er toe leiden dat Hengelo voor de mensen
beter en aantrekkelijker wordt. Hiermee wil de
Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo ook een grotere
betrokkenheid van de burger bij de stad bevorderen. De
Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo is een lokaal fonds
van en voor de Hengelose samenleving.
Bent u van plan om met uw organisatie in 2019 een
éénmalige activiteit te organiseren? Wilt u iets vernieuwends
doen, waardoor uw buurt of vereniging gezelliger wordt of
waardoor mensen elkaar beter leren kennen? Misschien kunt
u daar een subsidie voor ontvangen. Met deze subsidies wil
de gemeente de zelfredzaamheid van burgers en de
participatie van kwetsbare groepen vergroten en daarnaast
het vrijwilligerswerk en de leefbaarheid in kern of buurtschap
stimuleren.
x
Organisaties kunnen tweemaal per jaar (voor 1 april en voor
1 oktober) een verzoek indienen bij de gemeente voor een
incidentele subsidie. Voor 2018 zijn de volgende speerpunten
vastgesteld: Leefbaarheid/Vrijwilligers, Natuur en Milieu,
Gezondheid, Sport, Recreatie en Toerisme, Kunst en
Cultuur, Armoedebestrijding, Sociaal Domein.
In 2017 en 2018 beschikken de verschillende dorpskernen
over een zogenaamd dorpsbudget. Dorpsraden kunnen
tweemaal per jaar (1 april, 1 oktober) een verzoek indienen
bij de gemeente voor de besteding van dit dorpsbudget.

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

x
Klik hier

Klik hier
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Oldenzaal

Actieprogramma
Binnenstad Oldenzaal

Oldenzaal

Gelderman Stichting
Oldenzaal

Olst-Wijhe

Incidentele subsidie

Ommen
Raalte

x
Eénmalige subsidie
(o.a. Inwonersinitiatieven)

Raalte

Budgetsubsidie

Rijssen-Holten
Staphorst
Steenwijkerland

x
x
Subsidie
maatschappelijke
initiatieven
Steenwijkerland

Steenwijkerland

Subsidie voor
jeugdclubs

Heeft u als inwoner of organisatie een activiteit/idee? Neem
dan contact op met uw dorpsraad (Losser, Overdinkel, De
Lutte, Beuningen, Glane).
De binnenstad is volop in ontwikkeling. Voor inwoners,
ondernemers, pandeigenaren, organisaties of verenigingen
met goede ideeën zijn er genoeg kansen. Kansen die de
binnenstad boeiend maken. Die leiden tot meer beleving en
ontmoeting. Kansen die de leegstand bestrijden, het profiel
van onze stad versterken en de ruimtelijke kwaliteit
bevorderen. Om goede initiatieven te stimuleren heeft de
gemeente het Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal in het
leven geroepen. U kunt voor uw idee een subsidiebijdrage
van ons krijgen. De binnenstad vraagt om actie! Pak deze
kans om de binnenstad nog mooier en levendiger te maken.
De Gelderman Stichting geeft sponsoring aan projecten die
de leefbaarheid van Oldenzaal bevorderd en de (geestelijke
en lichamelijke) ontwikkeling van haar inwoners.
Sommige activiteiten of projecten verdienen het om een
steuntje in de rug te krijgen. Hebt u een goed idee waardoor
de leefbaarheid in uw omgeving verbeterd? Deel uw idee met
ons. Misschien komt u in aanmerking voor een incidentele
subsidie. Een goed idee verdient uitvoering! Ook kunnen wij
ondersteuning bieden door met u mee te denken en ons
netwerk te gebruiken.
x
Het college stelt subsidie beschikbaar om maatschappelijke
doelen te bereiken of te ondersteunen. Eén van deze
subsidievormen wordt eenmalige subsidie genoemd. Een
eenmalige subsidie is: een subsidie voor activiteiten of
projecten met een eenmalig en / of experimenteel karakter.
Terreinen: Inwonersinitiatieven, Deskundigheidsbevordering,
Cultuur, Raalte Gezond, Sport.
Terrein ‘inwonersinitiatieven’: Het ondersteunen van
ontwikkeling en realisering van projecten en activiteiten van
inwoners van de gemeente Raalte; Ontwikkeling en
realisering van initiatieven ter bevordering van de sociale
leefbaarheid in een wijk/dorp.
Het college stelt subsidie beschikbaar om maatschappelijke
doelen te bereiken of te ondersteunen Eén van deze
subsidievormen wordt budgetsubsidie genoemd. Onder
budgetsubsidie wordt verstaan: subsidie, op basis van een
subsidieovereenkomst, die voor een tijdvak van één of
meerdere jaren wordt verleend op grond van producten en
prestaties.
x
x
Vrijwilligersorganisaties en -instellingen kunnen in 2018 op
basis van de Algemene Subsidieverordening Steenwijkerland
2018 en de Nadere regels subsidie maatschappelijke
initiatieven 2018 subsidie aanvragen voor initiatieven van
vrijwilligers. De vrijwilligers moeten aangesloten zijn bij een
vrijwilligersorganisatie die gevestigd is in de gemeente
Steenwijkerland. De vrijwilligersorganisatie moet voorzien in
een behoefte van de samenleving en aanvullend zijn op het
aanbod van maatschappelijke dienstverlening binnen de
gemeente Steenwijkerland.
Jeugdclubs in de gemeente Steenwijkerland kunnen subsidie
aanvragen voor creatieve en sociale activiteiten die in
clubverband plaatsvinden.

Klik hier

Klik hier

Klik hier

x
Klik hier

Klik hier

x
x
Klik hier

Klik hier
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Tubbergen

Subsidie

Twenterand

Subsidieregeling
maatschappelijke
ontwikkeling en
zelfredzaamheid
Subsidie voor
verenigingen en
stichtingen

Wierden

Zwartewaterland

Samen Actief

Zwolle

Premie op Actie

Zwolle

Hervormd Weeshuis
Zwolle

Zwolle

De Gasthuizen

De gemeente verstrekt subsidies aan stichtingen, instellingen
of verenigingen die zich inzetten voor cultuur,
maatschappelijk werk, welzijn en vrijetijdsbesteding, enz. Het
doel van de subsidie is het ondersteunen en stimuleren van
activiteiten en het realiseren van een breed aanbod van
voorzieningen voor inwoners van Tubbergen.
Subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling en
zelfredzaamheid. Heeft betrekking op de volgende
beleidsvelden: sociale zaken, maatschappelijke
ondersteuning, gezondheidszorg, onderwijs, jeugd
De gemeente verstrekt subsidie voor jeugdleden,
verenigingsactiviteiten, evenementen, een mobiel podium,
maar ook voor projecten op het gebied van amateurskunst
cultureel erfgoed of musea
Heeft u ook een idee om iets te verbeteren in uw woon- en
leefomgeving? Steunen de bewoners van uw straat of buurt
uw initiatief en zijn ze bereid om zelf de handen uit de
mouwen te steken? Kom in beweging en neem het initiatief!
U weet u als geen ander hoe uw straat of buurt mooier,
gezelliger en veiliger kan worden.
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 en vergroenen
van het aangezicht van uw straat. De maximale bijdrage die
verleend wordt, is € 1000,-.
Het Hervormd Weeshuis geeft financiële steun aan
initiatieven in jeugd- en jongerenwerk. Voor jongeren tot en
met 25 jaar die in Zwolle wonen of in Zwolle naar school
gaan. Iedereen kan een aanvraag indienen.
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 naar de natuur of
voor materiaal dat nodig is voor activiteiten.

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier
Deadline: 1
mei en 1
oktober

Mist er een fonds in bovenstaande tabel? Neem dan contact op met Alma Streefkerk,
streefkerk@natuurenmilieuoverijssel.nl.
Op bladzijde 12 en 13 van dit document staan regionale fondsen van de Rabobank. Deze staan niet in
de tabel hierboven. Kijk hier voor meer mogelijkheden.
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Rabobank sponsoring en donatie in Overijssel
De Rabobank doet ook aan sponsoring en donaties. Bekijk hieronder het overzicht van de regionale
Rabobanken uit Overijssel en welke sponsorprogramma’s zij hebben voor verenigingen, stichtingen
en/of maatschappelijke (buurt)initiatieven.
Gebied
Rabobank
Centraal
Twente

Sponsoring/donatie
Rabofonds

Rabobank
Centraal
Twente

Rabobank Clubkas
Campagne

Rabobank
EnschedeHaaksbergen
Rabobank
EnschedeHaaksbergen

Sociaal
Maatschappelijk
Fonds
Fonds Economische
Vitaliteit

Rabobank
EnschedeHaaksbergen

Rabobank Clubkas
Campagne

Rabobank
IJsseldelta

Rabobank
Coöperatie Weken

Rabobank
IJsseldelta

Rabobank Clubkas
Campagne

Rabobank
Meppel,
Staphorst en
Steenwijkerland

Rabobank
Coöperatie Weken

Omschrijving
Rabobank Centraal Twente heeft een speciaal fonds voor
projecten die onze regio versterken: het Rabofonds. Dit fonds
richt zich op duurzame initiatieven die het maatschappelijke,
sociale of culturele leven in onze lokale gemeenschap
versterken.
Rabobank Centraal Twente stelt jaarlijks een bedrag
beschikbaar voor de Rabo Clubkas Campagne. Verenigingen
en stichtingen die klant bij onze bank zijn kunnen zich jaarlijks
aanmelden voor deelname. Tijdens de Rabo Clubkas
Campagne kunnen de deelnemende clubs geld verdienen door
zoveel mogelijk stemmen van onze klanten van 12 jaar en
ouder binnen te halen. Voor 2018 zit de Rabo Clubkas
Campagne er op. Houd deze website in de gaten voor de data
in 2019.
Het Sociaal Maatschappelijk Fonds is gericht op aanvragen op
het gebied van sport, cultuur, onderwijs en natuur.

Meer info
Klik hier

Het Fonds Economische Vitaliteit steunt projecten die de
economie in onze regio verbeteren. (o.a. duurzaamheid en
samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke
organisaties aanmoedigen, en lokale initiatieven ondersteunen
die Rabobank Enschede-Haaksbergen, haar ledenraad en haar
klanten belangrijk vinden.)

Klik hier

Veel verenigingen en stichtingen kunnen een extra steun in de
rug goed gebruiken. Om een handje te helpen, heeft Rabobank
Enschede-Haaksbergen de Rabo Clubkas Campagne
opgericht. De Clubkas Campagne is een prachtige kans om
jaarlijks in het voorjaar de kas van uw vereniging te spekken! En
het mooie is dat niet de Rabobank, maar de leden van onze
bank bepalen door te stemmen welke verenigingen vanuit de
Clubkas Campagne ondersteund worden. Daarmee geven wij
ook invulling aan onze coöperatieve gedachte: een bank van en
voor leden.
Wij dragen graag ons steentje bij aan het versterken van regio
Zwolle. Dit jaar geven wij € 100.000 vanuit ons Fonds
Coöperatief Dividend aan regio Zwolle, Hattem, Genemuiden,
Zwartsluis en Kampen om gave (buurt)initiatieven met een
maatschappelijk thema financieel te ondersteunen. Samen voor
buurtpower!
Tijdens Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van
Rabobank IJsseldelta hun stem uitbrengen op de vereniging(en)
of stichting(en) waaraan zij hun clubhart willen laten zien. Deze
stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een
vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld
deze vereniging of stichting ontvangt. Dit jaar wordt er €
100.000,- verdeeld, dus doe mee!
Tijdens de Rabobank Coöperatie Weken kunnen stichtingen en
verenigingen een financiële bijdrage ontvangen voor een
project welke bijdraagt aan het versterken van de lokale
leefomgeving. Denk aan een moestuinproject voor ouderen,

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier
Deadline:
1 oktober
2018
Klik hier

Klik hier

Deadline:
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Rabobank
Meppel,
Staphorst en
Steenwijkerland

Rabobank Clubkas
Campagne

Rabobank
Noord- en
West-Twente

Rabofonds

Rabobank
Noord- en
West-Twente

Rabobank Clubkas
Campagne

Rabobank
Salland

Coöperatiefonds

Rabobank
Salland

Hart voor Salland

Rabobank
Rijssen-Enter

Rabobank Clubkas
Campagne

Rabobank
Rijssen-Enter

Projectenfonds

Rabobank
Twente Oost

Sponsoring

workshops gezamenlijk koken, nieuwe speeltoestellen. Leden
van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland bepalen de
hoogte van de bijdrage door te stemmen op de projecten. Het is
aan de vereniging of stichting zelf om je maatschappelijk
plannen onder de aandacht te brengen bij de leden. Elke stem
is geld waard. Hoe meer stemmen op je initiatief worden
uitgebracht, des te meer geld je ontvangt? Dit jaar is er €
100.000,- beschikbaar gesteld voor de Rabobank Coöperatie
Weken, dus doe met je vereniging of stichting mee en ga samen
voor buurtpower!
Verenigingen en stichtingen zijn het kloppend hart in de
samenleving. Dat weten wij als coöperatie verenigings- en
stichtingsdoelen versterken in het hart van jouw dorp of stad.
Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van
Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland hun stem
uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) waaraan zij hun
clubhart willen laten zien.
Met het Rabofonds Noord en West Twente leveren we een
financiële bijdrage aan projecten. Projecten die ervoor zorgen
dat er activiteiten ontplooid worden om de welvaart en het
welzijn te versterken in de lokale gemeenschap. Ieder jaar
geven we op die manier een deel van onze winst terug aan de
samenleving. We ondersteunen projecten die de omgeving
sterker maken op het gebied van zelfredzaamheid,
ondernemerschap, vitale woon- en leefomgeving en voeding.
Rabobank Noord en West Twente stelt jaarlijks een bedrag
beschikbaar voor de Rabo Clubkas Campagne. Verenigingen
en stichtingen die klant bij onze bank zijn kunnen zich jaarlijks
aanmelden voor deelname. Tijdens de Rabo Clubkas
Campagne kunnen de deelnemende clubs geld verdienen door
zoveel mogelijk stemmen van onze klanten van 12 jaar en
ouder binnen te halen. Voor 2018 zit de Rabo Clubkas
Campagne er op. Houd deze website in de gaten voor de data
in 2019.
Via het Coöperatiefonds steunen we eenmalig lokale projecten
waarvan inwoners van onze regio langdurig kunnen profiteren.
Zo willen we bijdragen aan het verbeteren van de welvaart en
het welzijn in Salland. Leden uit onze ledenraad beoordelen de
donatieaanvragen.
Jaarlijks stellen wij via Hart voor Salland een deel van onze
winst beschikbaar voor ondersteuning aan lokale verenigingen
en maatschappelijke instanties. Onze klanten beslissen welke
lokale initiatieven en projecten worden ondersteund met deze
financiële bijdrage.
Rabobank Rijssen-Enter stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar
voor de Rabo Clubkas Campagne. Verenigingen en stichtingen
die klant bij onze bank zijn kunnen zich jaarlijks aanmelden voor
deelname. Tijdens de Rabo Clubkas Campagne kunnen de
deelnemende clubs geld verdienen door zoveel mogelijk
stemmen van onze klanten van 12 jaar en ouder binnen te
halen. Voor 2018 zit de Rabo Clubkas Campagne er op. Houd
deze website in de gaten voor de data in 2019.
Elk jaar storten we € 50.000 van onze winst in het
Projectenfonds. Met dit geld steunen we verenigingen,
stichtingen en scholen in de regio. Op deze manier geven we
een deel van de winst terug aan de lokale samenleving.
De commissie Projectenfonds beoordeelt de aanvragen en
beslist welke projecten een bijdrage krijgen van € 5.000.
Sponsoring is een manier om samen te werken met
verenigingen met als doel elkaar te versterken en een

1 oktober
2018

Klik hier

Klik hier
Deadlines:
28 augustus
en 1
november
2018
Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier
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Rabobank
Twente Oost

Coöperatiefonds

Rabobank
Twente Oost

Rabobank Clubkas
Campagne

Rabobank
Vaart en
Vechtstreek

Rabobank
Coöperatie Weken

gezamenlijk resultaat neer te zetten.
Daarnaast ondersteunen wij ook eenmalige activiteiten en/of
events op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Die
organisaties krijgen van ons faciliteiten, menskracht, kennis of
geld. Rabobank verwacht daarvoor een tegenprestatie.
Jaarlijks stelt Rabobank Twente Oost 4% van de nettowinst
beschikbaar in het Coöperatiefonds. Vanuit dit fonds steunen wij
verenigingen of stichtingen tot € 5000,-. In bijzondere situaties is
een hogere bijdrage mogelijk.
Rabobank Twente Oost stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar
voor de Rabo Clubkas Campagne. Verenigingen en stichtingen
die klant bij onze bank zijn kunnen zich jaarlijks aanmelden voor
deelname. Tijdens de Rabo Clubkas Campagne kunnen de
deelnemende clubs geld verdienen door zoveel mogelijk
stemmen van onze klanten van 12 jaar en ouder binnen te
halen. Voor 2018 zit de Rabo Clubkas Campagne er op. Houd
deze website in de gaten voor de data in 2019.
De Rabobank Coöperatie Weken zijn in het leven geroepen om
buurtversterkende projecten financieel te ondersteunen. Als
vereniging of stichting kun je jullie aanmelden en een
buurtversterkend bestedingsdoel bepalen. Dit houdt in dat niet
alleen jullie leden, maar ook de gehele buurt gebruik moet
kunnen maken van het bestedingsdoel. Vervolgens brengen
jullie dit maatschappelijke doel van de vereniging of stichting
onder de aandacht bij de circa 20.000 leden van Rabobank
Vaart en Vechtstreek door campagne te voeren. Zij bepalen de
hoogte van de bijdrage door te stemmen op maatschappelijke
projecten. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen
op een initiatief worden uitgebracht, des te meer geld dit
initiatief ontvangt. Dit jaar is er € 100.000,- beschikbaar gesteld
voor de Rabobank Coöperatie Weken. Er zijn 6 bonusprijzen
voor het meest duurzame initiatief.

Klik hier
Deadline:
1 september
2018
Klik hier

Klik hier
Deadline:
1 oktober
2018
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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:
• 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 bijensterfte, biodiversiteit, duurzame energieprojecten,
klimaatverandering en biologische landbouw.
• 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. U kunt hierbij denken
aan de thema’s Natuur en voeding, zorgboerderijen, educatie&jeugd, maatschappelijke
vernieuwing en sociaal ondernemerschap.
Wanneer komt mijn project in aanmerking?
Is uw project vernieuwend, gericht op een duurzame samenleving en valt het binnen onze beschreven
werkgebieden? Dan kunt u een aanvraag voor een donatie bij Triodos Foundation doen.
Wij vragen u om een realistisch projectplan en dekkingsplan te overleggen. Het is voor ons belangrijk
dat er binnen het project bewust en op een verantwoorde manier met geld wordt omgesprongen.
Meer informatie over onze criteria vindt u hier. U leest hier ook wanneer uw project niet in aanmerking
komt voor een donatie.

Contact: 030-6936535, triodos.foundation@triodos.nl.
Meer informatie: https://www.triodosfoundation.nl/nl/aanvragen/
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ASN Foundation
De ASN Foundation ondersteunt op verschillende manieren projecten en organisaties die bijdragen
aan onze missie: de duurzaamheid van de samenleving bevorderen. Daarvoor hebben we de
Stichting ASN Foundation opgericht.
Ons doel met de ASN Foundation is geld beschikbaar te stellen aan organisaties die duurzame
initiatieven mogelijk maken.
Dit zijn onderwerpen die we belangrijk vinden:
• Duurzame economische ontwikkeling
• Conservatie van ecosystemen en biodiversiteit
• Ontwikkelingssamenwerking
• Mensenrechten
• Vrede en ontwapening
• Stimulering van culturele ontwikkeling
• Zorg en welzijn
Meer informatie: https://www.asnbank.nl/over-asn-bank/organisatie/asn-foundation.html
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Het Bijenfonds
Het Bijenfonds helpt bijen, door schenkingen te doen aan imkers, projecten en organisaties die
op biodynamische wijze met en voor bijen werken.
Wat doet het bijenfonds?
Bijen kunnen veel zelf: raat bouwen, zich op een natuurlijke wijze voortplanten, de bijenruimte
inrichten en onderhouden, bloemen bestuiven. Maar ze zijn afhankelijk van mensen voor hun
behuizing en voor voedsel afkomstig van bloeiende planten en bomen.
Gelukkig zijn er veel mensen die vanuit hun hart bijdragen om een landschap te scheppen waarin
mens en dier samen kunnen leven. Daar komt Het Bijenfonds deze mensen en bijen tegemoet.
Het Bijenfonds wil intermediair zijn tussen u en degenen die zorgen voor een bloeiende en zoemende
toekomst van bijen in ruime zin.
Contact: info@hetbijenfonds.nl
Meer informatie: http://www.hetbijenfonds.nl/
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Dik Groen
DikGroen sponsort projecten van en voor kinderen, jeugd en jongeren voor een natuurbeleving om
een band met de natuur op te bouwen.
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 schoolplein vergroening, 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.
• De onkosten voor vrijwilligers kunnen gedekt worden mits goed onderbouwd.
Contact: info@dikgroen.nl
Meer informatie:
www.dikgroen.nl
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Fonds NME
Fonds NME ondersteunt initiatieven op het gebied van natuur- en milieueducatie in heel Nederland.
Zowel particuliere initiatieven als projecten van verenigingen en stichtingen komen in aanmerking.
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
focus van Fonds NME ligt op de volgende themavelden:
•
•
•

Groen en biodiversiteit
Klimaatadaptatie en duurzaamheid
Circulaire economie

Aanvragen
Aanvragen kunnen worden gedaan door maatschappelijke organisaties en initiatieven uit Nederland.
Dit kunnen naast verenigingen en stichtingen ook particulieren zijn, al dan niet in groepsverband. Wij
hanteren als criterium dat een project vanuit meerdere bronnen gefinancierd wordt. Onze bijdrage per
project is bepaald op maximaal 25% van de totale projectkosten. Een goede aanvraag geeft in slechts
enkele pagina’s antwoord op de volgende vragen. Eventuele aanvullende informatie kan als bijlage
opgenomen of meegezonden worden.
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat is het doel van het project?
Wat is het maatschappelijk belang?
Hoe wordt het project gerealiseerd?
Wie is de doelgroep en wie zijn er betrokken?
Van wanneer tot wanneer loopt het project?
Wat zijn de kosten van het project?
Hoe is de financiering van het project geregeld?
Is de aanvraag aan het Fonds NME maximaal 25%?

Aanvragen ontvangen wij graag per e-mail (info@vandijknijkamp.nl). Voor kleinere aanvragen (tot
max. € 2.500,-) kan het aanvraagformulier (download) worden gebruikt. Voor grotere aanvragen
ontvangen wij graag een projectplan waar in ieder geval de basisinformatie uit het aanvraagformulier
is vermeld. Aangezien we vaak meer aanvragen ontvangen dan we gezien het beschikbare budget
kunnen honoreren, maken we keuzes. Het kan zijn dat het project waarvoor u een donatie aanvraagt
wel voldoet aan de algemene criteria, maar we desalniettemin uw aanvraag niet kunnen honoreren.
Bij het maken van keuzes tussen projectvoorstellen kijken we naar kwaliteit en diversiteit van het
aanbod van projecten. Geografische spreiding kan ook meewegen, evenals de kwaliteit van het
projectplan.
Deadline: 14 september 2018
Contact: info@vandijknijkamp.nl, 020-6228115
Meer informatie: http://fondsnme.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 is aangesloten bij Natuur en Milieu Overijssel
• Het gaat om een activiteit die direct of indirect bijdraagt aan natuur of milieu in Overijssel
• De activiteit is vernieuwend of draagt bij 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 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
Vul het aanvraagformulier van Fonds lokaal actief in op de website van Natuur en Milieu Overijssel
(/www.natuurenmilieuoverijssel.nl/fonds-lokaal-aktief) . Daarin staan ook nog eens de voorwaarden
vermeld.
Informatie:
Wil je meer weten over het Fonds Lokaal Aktief of het aansluiten van je organisatie bij Natuur en
Milieu Overijssel? Neem contact op met Peter Adema, tel. (038) 4250995 of
adema@natuurenmilieuoverijssel.nl of kijk op www.natuurenmilieuoverijssel.nl/fonds-lokaal-aktief
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Trots op je landschap
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.
Het borrelt van de ideeën
Dit idee kan van alles zijn, als het maar bijdraagt aan het verbeteren van het 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 kun je verwachten?
• 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.
• Een financiele bijdrage tot een maximum van 25% (hier zijn voorwaarden aan verbonden).
Contact: Nicole Oude Wesselink, 0529-408 375, nicole.oudewesselink@landschapoverijssel.nl
Meer informatie: https://www.landschapoverijssel.nl/projecten/trots-op-je-landschap
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Prins Bernhard Cultuurfonds (Overijssel & landelijk)
Het Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap in Nederland.
Stichtingen, verenigingen en soms ook personen kunnen een aanvraag doen voor financiële
ondersteuning.
Voor wie?
Stichtingen en verenigingen kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst,
monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater en film, natuur, wetenschap of
buurtcultuur. Het Cultuurfonds is er voor zowel amateurs als professionals. We richten ons
voornamelijk op projecten in Nederland. Bekijk vóór u een aanvraag gaat doen eerst of uw project
voldoet aan de algemene richtlijnen.
Uitgebreide informatie over wat wij kunnen ondersteunen, staat in ons bestedingenbeleid.
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 eerst de richtlijnenwijzer en de Richtlijnen en bepalingen Overijssel voordat u het
aanvraagformulier invult:
Aanvraagformulier:
Aanvraagformulier Overijssel
Aanvraagformulier landelijk (natuur)
Deadlines voor afdeling Overijssel
15 augustus 2018, 1 november 2018.
Deadlines voor afdeling Natuur (landelijk fonds)
24 september 2018, 29 november 2018
Contact:
Afdeling Overijssel: Ineke Bruggeman, 038-4999339, overijssel@cultuurfonds.nl.
Afdeling landelijk (natuur): (020) 520 6130, info@cultuurfonds.nl.
Meer informatie: https://www.cultuurfonds.nl/aanvragen en https://www.cultuurfonds.nl/provincialeafdelingen/overijssel#content_block_505
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Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds
Dit fonds is er voor kleinschalige projecten die tijdelijk braakliggende terreinen omvormen tot een
groene omgeving en steunt projecten die braakliggende terreinen in de stad omvormen tot een groene
omgeving, zoals buurttuinen, stadsgroentetuinen en schooltuinen. Het fonds is ook bedoeld om
sociale cohesie en onderlinge betrokkenheid in de buurt te bevorderen. Een (buurt)vereniging of
stichting kan in aanmerking komen voor ondersteuning voor een project voor een bedrag tussen de €
3.500 en € 5.000.
Voorwaarden
• Het project gaat om tijdelijk vergroening van een braakliggend terrein in een stedelijk gebied
met een duur van twee tot vijf jaar en een oppervlakte van 100 tot 1000 vierkante meter;
• Buurtbewoners actief betrokken worden en verantwoordelijkheid nemen voor beheer en
onderhoud;
• Het project aantoonbaar gesteund wordt door buurtbewoners en partijen als de
woningbouwvereniging, gemeente en de eigenaar van de grond;
• De eigenaar aangeeft voor welke periode de grond ter beschikking staat en wat de rechten en
plichten zijn van de vereniging of stichting met betrekking tot het beheer.
De aanvragen worden door de Adviescommissie Natuur beoordeeld. Om in aanmerking te komen
dienen aanvragers voor de deadline van de vergadering de volgende documenten op te sturen in de
online aanvragenmodule:
• Projectplan;
• Onderhouds- met beheersplan;
• Begroting met dekkingsplan;
• Schriftelijke bevestiging van toezegging gebruik terrein met rechten en plichten.
Deadlines:
24 september 2018 en 29 november 2018
Meer informatie: https://www.cultuurfonds.nl/fonds/piet-oudolf-groen-in-de-buurt-fonds
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Fondsen in beheer bij het Cultuurfonds
Hieronder staat een overzicht van fondsen die in beheer zijn van het Cultuurfonds.

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.
Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst
van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam
mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.
Meer informatie: http://www.cultuurfonds.nl/geven/overzicht-cultuurfondsen-op-naam/fondskleinschalige-projecten-natuureducatie

Wimmen Fonds
Dit fonds kent financiële bijdragen toe aan (educatieve) projecten op het gebied van natuurbehoud en
cultuur, waarbij duurzaamheid en innovatie een belangrijke rol spelen, en ook talent dat zich op
duurzaamheid en innovatie richt. Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Meer informatie: https://www.cultuurfonds.nl/fonds/wimmen-fonds

Marke van Streukel / Marke van Berkum Fonds
Stimuleert natuurbehoud, (rechts)wetenschap en monumentenzorg binnen het grondgebied van de
huidige provincie Overijssel. Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds
Overijssel.
Meer informatie: https://www.cultuurfonds.nl/fonds/marke-van-streukel-marke-van-berkum-fonds

Lindenweij Fonds
Stimuleert educatieve projecten op het gebied van natuurbehoud en cultuur, met een voorkeur voor
projecten die zijn gericht op achtergestelde kinderen. Aanvragen worden behandeld door het Prins
Bernhard Cultuurfonds.
Meer informatie: https://www.cultuurfonds.nl/fonds/lindenweij-fonds

Haersoltefonds
Maakt educatie en talentontwikkeling mogelijk op het gebied van natuur, podiumkunsten en beeldende
kunst in de provincie Overijssel. Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds
Overijssel.
Meer informatie: https://www.cultuurfonds.nl/fonds/haersoltefonds-overijssel

Flora Fonds
Ondersteunt natuurbehoud in Nederland, waarbij voorrang wordt verleend aan projecten die de
instandhouding en stimulering van de natuurlijke flora beogen. Aanvragen worden behandeld door het
Prins Bernhard Cultuurfonds.
Meer informatie: https://www.cultuurfonds.nl/fonds/flora-fonds
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Bruinvis Meijer Fonds
Voor projecten over vogels en/of wilde flora. Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard
Cultuurfonds.
Meer informatie: https://www.cultuurfonds.nl/fonds/bruinvis-meijer-fonds

Breed & Hogenbirk Erfgoedfonds
Het Breed & Hogenbirk Erfgoedfonds ondersteunt projecten op het gebied van natuur, cultuur en
landschap, die leiden tot concreet zichtbare (kleine) natuur- en/of cultuurhistorische elementen die
worden gerealiseerd met een grote inbreng van vrijwilligers/vrijwilligersorganisaties. Aanvragen
worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Meer informatie: https://www.cultuurfonds.nl/fonds/breed-hogenbirk-erfgoedfonds

Barbara Eveline Keuning Fonds
Geeft aan natuurbehoud in Nederland, met name aan initiatieven gericht op de instandhouding van
natuurlijke flora en fauna. Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Meer informatie: https://www.cultuurfonds.nl/fonds/barbara-eveline-keuning-fonds

Honselersdijk Fonds
Stimuleert natuurbehoud en monumentenzorg in Nederland. Aanvragen worden behandeld door het
Prins Bernhard Cultuurfonds.
Meer informatie: https://www.cultuurfonds.nl/fonds/honselersdijk-fonds

Haersoltefonds Overijssel
Ondersteunt initiatieven voor educatie en talentontwikkeling op het gebied van podiumkunsten,
beeldende kunst en natuur in de provincie Overijssel (w.o. ook beurzen voor talentvolle musici).
Meer informatie: https://www.cultuurfonds.nl/provinciale-afdelingen/overijssel#content_block_503

Marke van Streukel/Marke van Berkum Fonds
Steunt natuurbehoud, (rechts)wetenschap en monumentenzorg in de provincie Overijssel.
Meer informatie: https://www.cultuurfonds.nl/provinciale-afdelingen/overijssel#content_block_503

Regulus Fonds
Stimuleert educatieve projecten op het gebied van natuurbehoud en publicaties op het gehele
werkterrein van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Meer informatie: https://www.cultuurfonds.nl/fonds/regulus-fonds
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IJsvogel Fonds
Vogelbescherming Nederland en de Nationale Postcode Loterij ondersteunen vogelwerkgroepen en
andere gepassioneerde natuurliefhebbers bij het realiseren van goede initiatieven om vogels te
beschermen. Want vogels beschermen dat kunnen wij niet alleen, dat doen we met hulp van mensen
met een passie voor vogels.
Oproep aan vogelwerkgroepen
Vogelbescherming nodigt alle vogelwerkgroepen uit om innovatieve projecten in te dienen bij het
IJsvogelfonds. Twee maal per jaar maakt het fonds bekend welke projecten gehonoreerd worden. De
eerstvolgende deadline is 15 oktober 2018. Zie hier voor het reglement (pdf) en deelnameformulier
(doc) van het IJsvogelfonds en richtlijnen voor de projectvoorstellen.
Contact: 030 - 69 37 700 of via het contactformulier op de website.
Meer info: https://www.vogelbescherming.nl/vogels_beschermen/vogelwerkgroepen/ijsvogelfonds
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Crowdfunding VoorNatuur
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.
Hoe werkt het?
Crowdfunding VoorNatuur werkt samen met Voor je Buurt wat betreft de begeleiding en de technische
en juridische afhandeling van de crowdfundingcampagne. Voor initiatiefnemers (projecthouders) en
donateurs (supporters) zijn de algemene voorwaarden van Voor je Buurt van toepassing. Als
initiatiefnemer van een campagne op Crowdfunding VoorNatuur maakt u kans op donaties van
samenwerkingspartners van Voor je Buurt.
Wat zijn de voorwaarden voor plaatsing van uw project op Crowdfunding VoorNatuur?
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. Indien deze relatie naar het oordeel van Crowdfunding VoorNatuur te weinig aanwezig is,
verwijzen wij u door naar Voor je Buurt of naar één van de andere crowdfundingplatforms.
Wat doet Crowdfunding VoorNatuur en wat zijn de kosten?
Crowdfunding VoorNatuur is de plek waar natuurprojecten op zoek naar steun via crowdfunding zich
kunnen presenteren. Wij helpen je voor en tijdens je campagne met tips en ideeën om je campagne
succesvol te laten verlopen. Via onze partner Voor je Buurt zijn er soms mogelijkheden tot extra
bijdragen van gemeenten en fondsen. Wij werken op basis van ‘no cure no pay’. Het starten van een
campagne is gratis, een succesvolle campagne rekenen we 5% van het opgehaalde bedrag als
kosten voor het platform. Projecten van partner-organisaties krijgen extra ondersteuning.
Krijg ik het opgehaalde bedrag ook wanneer ik de 100% niet haal?
Een project is succesvol als het 100% van de doelstelling heeft bereikt binnen de gegeven tijd.
Wanneer een project tussen de 80% en 99% van het doelbedrag heeft gehaald krijgen alle donateurs
een alternatief plan toegestuurd. Als een donateur het niet eens is met dit plan kan hij binnen vijf
dagen met het sturen van een e-mail de donatie terugtrekken. Als voldoende mensen instemmen met
dit alternatieve plan krijgt de initiatiefnemer het bedrag overgemaakt. Als een project minder dan 80%
van het doelbedrag haalt binnen de gestelde termijn krijgen de donateurs de donatie terug.
Contact: crowdfunding@voornatuur.nl, 020-3377055
Meer informatie: https://crowdfundingvoornatuur.nl/nl/
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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.
Waarom zou je kiezen voor Voor je Buurt?
1. Intensieve en individuele begeleiding bij het opzetten van je campagne, gemiddeld beoordelen
initiatiefnemers ons met een 8.
2. Kans op donaties aan je campagne van het VSBfonds, Stichting DOEN, Fonds 1818 en
verschillende lokale fondsen en overheden.
Zijn er voorwaarden? Slechts een paar:
• Jouw initiatief of idee draagt bij aan een leuker, gezelliger, socialer of veiligere buurt, dorp of
stad.
• Je bent in staat om je netwerk te activeren om bij te dragen aan jouw campagne.
Zo realiseer je jouw initiatief met crowdfunding!
Je maakt een campagnepagina aan en vult je campagneplan zo volledig mogelijk in. We nemen
contact met je op en gaan samen met jou aan de slag om je campagne goed voor te bereiden. Je
bedenkt leuke campagneacties en zorgt dat je supporters enthousiast zijn. Als je van start gaat zamel
je geld, hulp en materiaal in en zorg je dat de 100% gehaald wordt. Dan kun je aan de slag om je
project te realiseren en blijf je je supporters betrekken bij jouw initiatief!
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/
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Kern met pit
Heb jij een idee voor je buurt? Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor de buurt binnen een
jaar te realiseren. Het aanleggen van een speeltuin, een buurtmoestuin, een educatieve route in een
natuurgebied of het organiseren van een groot natuurtheater waar de hele buurt aan mee doet. Kern
met Pit helpt je hierbij! Lukt het binnen 1 jaar? Dan krijg je 1.000 euro en het Kern met Pit-predicaat.
Wil jij ook samen de uitdaging aan gaan? De inschrijving voor editie 2019 is van 1 september tot en
met 31 oktober geopend!
Wat is Kern met Pit
Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor de buurt binnen een jaar te realiseren! Het kan om
allerlei ideeën gaan: van het opzetten van een buurtmoestuin tot het organiseren van een
dorpstoneelstuk. Als het je directe omgeving maar verbetert of een impuls geeft. Benieuwd naar
eerdere voorbeelden? Neem hier even een kijkje. Kern met Pit is een initiatief van Koninklijke
Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM).
Binnen een jaar klaar? Dat is 1.000 euro voor de pot!
Iedereen kan zich inschrijven, maar er gaat wel een selectie aan vooraf. Ben je eenmaal Kern met Pitdeelnemer, dan opent dat deuren bij gemeenten en andere organisaties. Het hele jaar staan we voor
je klaar met tips, advies en contacten in ons netwerk. Daarnaast kun je meedoen aan interessante
workshops en bijeenkomsten. En heb je bijvoorbeeld een (bouw)technische vraag? Wij geven je gratis
advies van ingenieursbureau Arcadis.
Je ontvangt het predicaat Kern met Pit en 1.000 euro voor het project als je buurtinitiatief binnen een
jaar is afgerond.
Wie kan meedoen?
Buurtbewoners die een idee hebben om hun leefomgeving te verbeteren. Duizenden initiatieven uit
heel Nederland gingen je al voor! Deze mensen hebben prachtige dingen gerealiseerd.
Samenwerken met dorps- of buurtgenoten
Om mee te doen aan Kern met Pit, moet je samenwerken met dorps- of buurtgenoten. Je groep
bestaat dus bijvoorbeeld uit mensen die in één buurt, wijk of dorp wonen of die op een andere manier
een samenhangende groep vormen, zoals ouders van kinderen van een school of leden van een
sportvereniging. Er moet dus een zekerheid zijn dat het initiatief draagvlak heeft in de eigen omgeving.
Workshops en bijeenkomsten
Gedurende het hele jaar kun je meedoen aan verschillende interessante en relevante workshops en
bijeenkomsten. Hier doe je kennis op, breid je netwerk uit en ontmoet je de adviseurs. Wij doen er
alles aan om jullie project te laten slagen! Daarom verwachten we ook dat er tijdens deze
bijeenkomsten altijd iemand van de bewonersgroep aanwezig is. De kick-off in januari is verplicht,
zowel voor de nieuwe deelnemers als de huidige deelnemers.
Deadline: tussen 1 september en 31 oktober 2018
Contact: 026-4455146 of kmp@knhm.nl
Meer informatie: https://kernmetpit.mett.nl/home/default.aspx
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Stichting Voor Elkaar
Stichting voor Elkaar zet zich al jaren in voor goede doelen in de buurt. Als organisatie staan wij
midden in de maatschappij. Het liefst zijn we er voor iedereen. Stichting voor Elkaar steunt daarom
lokale goede doelen die een breed publiek aanspreken. Zo profiteren er veel mensen van onze steun.
Dit zijn bij voorkeur projecten waarbij mensen elkaar ontmoeten, waar er ruimte is voor persoonlijk
contact, dichtbij huis. Daarmee maken we samen uw leefomgeving nog leuker. Kan uw initiatief,
project of goede doel ook een financiële bijdrage gebruiken? Meld uw project dan aan voor de Goed
voor Elkaar-prijs en maak kans op een donatie van Stichting voor Elkaar.
Stichting voor Elkaar is onderdeel van de Coöperatie Univé Stad en Land. Jaarlijks stort Univé Stad en
Land een deel van hun winst in de Stichting voor Elkaar.
Over de commissies
De toekenningscommissie van de Goed voor Elkaar-prijs bestaat uit ledenraadsleden en enkele
adviseurs uit de regio. Deze commissie beoordeelt de aanvragen en beslist welke projecten worden
gehonoreerd of genomineerd. Dat gebeurt aan de hand van een aantal voorwaarden. De commissie
selecteert/honoreert op basis van de volgende criteria:
• voldoet de aanvraag aan de voorwaarden;
• verdeling over het werkgebied van Univé Stad en Land;
• verdeling over de aandachtsgebieden sport, cultuur, welzijn en educatie.
Over het project/de aanvrager
De voorwaarden voor het project of de aanvrager zijn hieronder toegelicht. Het project/de aanvrager:
• heeft een breed maatschappelijk en sociaal draagvlak. Initiatieven die alleen een persoonlijk
doel nastreven, vallen daarbuiten;
• behoeft altijd een donatie voor tastbare en duurzame hulpmiddelen met een maximale
aanschafprijs van € 1.000,-;
• De aanvraag dient voor een afgerond geheel te zijn. Niet onderdeel van een groter geheel
waar meerdere bijdragen voor nodig zijn;
• Het project moet met grote waarschijnlijkheid op korte termijn (binnen 6 maanden) uitvoerbaar
zijn;
• moet online aangemeld worden via de Doe Mee-pagina;
• kan slechts 1 keer per 5 jaar een donatie ontvangen;
• bevindt zich in het werkgebied van de Coöperatie Univé Stad en Land;
• Staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
• Er is een mogelijkheid tot het plaatsen van een Univé-uiting op het gedoneerde hulpmiddel;
• is lid van Univé
.
Niet in aanmerking komen:
• verzoeken die te maken hebben met gevaarlijke en/of milieubelastende activiteiten of
evenementen;
• projecten die al zijn gerealiseerd;
• verzoeken die alleen een persoonlijk doel nastreven;
• projecten die alleen toegankelijk zijn voor een bepaalde groep mensen;
• organisaties en/of projecten met commerciële doelstellingen en een winstoogmerk;
• verzoeken van politieke aard of die betrekking hebben op een specifieke bevolkingsgroep.

Contact: 088 - 552 03 03, voorelkaar@unive.nl
Meer informatie: http://www.stichtingvoorelkaar.nl/
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Natuur en Samenleving 2.0
Voor wie
Organisaties, ondernemingen, gemeenten en waterschappen.
Wat
Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de versterking van de relatie tussen natuur en
samenleving.
Waarvoor
Voor één van de volgende activiteiten:
1. Activiteiten die de relatie tussen kinderen en natuur versterken of de betekenis van natuur voor
kinderen vergroten.
2. Activiteiten die de kwaliteit en kwantiteit van de natuur in de bebouwde omgeving van steden en
dorpen vergroten.
3. Activiteiten die bijdragen aan de beleving van groen bij doelgroepen die bijzondere zorg of
aandacht nodig hebben.
4. Activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling en de invoering van Groene leermodules in basis,
middelbaar en beroepsonderwijs.

Voorwaarden
• De aanvrager is een organisatie, onderneming, gemeente of waterschap.
• U werkt samen met minimaal twee andere Overijsselse partijen die ook een rol hebben in de
uitvoering.
• De activiteit:
o vindt plaats in Overijssel.
o draagt bij aan minimaal één ander provinciaal doel.
• Onderdelen van de aanpak en uitgangspunten kunnen ook toegepast worden bij andere
projecten op het gebied van natuur en samenleving.
• Gaat u groen planten dan vindt dit plaats in de openbare ruimte of op een plek die vrij
toegankelijk is.
• Maakt u gebruik van een locatie of openbare ruimte, dan moet de eigenaar daarvan
toestemming hebben gegeven.
• De dekking van de begroting is geregeld of zal binnen afzienbare tijd geregeld kunnen
worden.
• Maximaal 25% van de begroting kan worden gedekt door de inzet van vrijwilligers. De inzet
van uren van vrijwilligers is voor deze regeling toegestaan. Maximaal € 15,- per uur.
• De kosten, die voor subsidie in aanmerking komen, moeten meer dan € 10.000,- bedragen.
• De aanvraag gaat niet over een investering in gebouwen, schoolpleinen, speeltoestellen,
beweegtoestellen, infrastructuur, dieren of verblijven voor boerderijdieren.
• De benodigde vergunningen zijn aangevraagd of al verkregen.
• Deze subsidieregeling valt onder de de-minimisverordening.
Aanvullende voorwaarden
Activiteit 1:
• Kinderen worden actief betrokken bij de planontwikkeling en -uitvoering.
• Buurtbewoners, gebruikers of vrijwilligers worden actief betrokken bij de planontwikkeling en uitvoering.
• De activiteit versterkt de afwisseling van planten en dieren.
Activiteit 2:
• Er is sprake van een bewonersinitiatief. Dit betekent dat het projectidee vanuit de samenleving
komt of dat inwoners van Overijssel sterk betrokken worden bij de planontwikkeling
en uitvoering.
• Minimaal één van de volgende partijen is actief betrokken bij de uitvoering:
i. de betreffende gemeente;
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•
•

ii. een lokale stichting, vereniging, bewonersgroep of onderneming; of
iii. eigenaren van de gronden.
Als het gaat om vergroening van een bedrijventerrein dan worden werknemers en
buurtbewoners betrokken bij de planontwikkeling en -uitvoering.
De activiteit draagt bij aan substantiële versterking van de verscheidenheid van plant- en
diersoorten.

Activiteit 3:
• U moet een zorginstelling actief betrekken bij de uitvoering van de activiteiten.
• De activiteit versterkt de afwisseling van planten en dieren.
• De fysieke vergroening vindt plaats in de buitenruimte. Let op: vergroening op schoolpleinen
komt niet in aanmerking voor deze subsidie.
Activiteit 4:
• De ontwikkelde Groene Leermodule wordt gratis of tegen een kleine vergoeding beschikbaar
gesteld aan onderwijsinstellingen.
Voordat u aanvraagt
Neem voordat u een aanvraag indient contact op met een beleidsmedewerker voor Natuur en
samenleving. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook
advies en ondersteuning om uw aanvraag in te dienen. U kunt hiervoor contact opnemen:
U kunt hiervoor mailen naar natuurensamenleving@overijssel.nl.

Aanvraagformulier: https://forms.overijssel.nl/subsidie/205-natuur-samenle-2/
Contact: natuurensamenleving@overijssel.nl
Meer informatie: http://www.overijssel.nl/loket/subsidies/@LRb/natuur-en/
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Klimaat Actief!
Waterschap Drents Overijsselse Delta is actief aan de slag met ‘klimaat-proof bebouwd gebied’. Waar
kelders niet onderlopen, de hitte binnen de perken blijft en we slim omgaan met groen en water in
steden en dorpen.
We zoeken daarbij duidelijk de samenwerking met gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en
uiteraard met de bewoners. Elk resultaat, hoe klein ook, heeft nut. Het waterschap verstrekt subsidie
voor maatregelen die bijdragen om wateroverlast of juist hittestress tegen te gaan.
Contact: info@wdodelta.nl
Meer informatie: https://www.wdodelta.nl/actueel/subsidies-0/
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VSBfonds
VSBfonds wil dat iedereen kan meedoen aan de samenleving en dat niemand aan de kant hoeft te
staan. Actief meedoen betekent dat je onderdeel bent van een groter geheel, dat je een plek hebt,
erkenning krijgt, jezelf kunt ontwikkelen en zelf een bijdrage levert aan de samenleving.
Als sociaal fonds vinden wij het belangrijk om financiële steun te geven aan projecten die zich richten
op actief burgerschap. Dit zijn projecten die ervoor zorgen dat mensen grip kunnen krijgen en houden
op hun eigen leven. Want ieder mens heeft de behoefte om zelf vorm te geven aan zijn leven.
Daarnaast vinden we het belangrijk projecten te steunen waarbij mensen verantwoordelijkheid nemen
voor anderen en zo een mooie bijdrage leveren aan het grotere geheel.
Op welke maatschappelijke projecten richten wij ons?
Actief burgerschap betekent volgens ons: verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en elkaar. Wij
geloven dat je dit op de volgende manieren kunt bereiken. Je kunt jezelf ontwikkelen door je
zogenoemde burgerschapscompetenties te verbeteren, waardoor je stapjes kunt nemen op de
participatieladder. Wij geloven ook dat sterke buurten en wijken waarbij veel verschillende groepen
mensen elkaar ontmoeten zorgen voor een gevoel van saamhorigheid en solidariteit. Wilt u meer
lezen over waar wij wel en geen subsidie aan geven, lees dan onze voorwaarden.
Subsidie aanvragen? Deze criteria vinden wij belangrijk:
• Is er een aantoonbare behoefte bij de doelgroep (of de buurt) aan dit project?
• Sluit het project goed aan bij de leefwereld van de doelgroep?
• In hoeverre wordt de doelgroep betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het project?
• Hoe wordt het effect op de deelnemers aan het project gemeten?
• Heeft het project een duurzaam effect?
Contact: 030-2303303, info@vsbfonds.nl
Meer informatie: https://www.vsbfonds.nl/mens-maatschappij
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Jantje Beton Collecte
Van 25 februari tot 10 maart 2019 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 (natuurlijke)
speelplek, de aanschaf van (natuurlijke) 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.
Hoe werkt het?
Wanneer je een club of vereniging aanmeldt, bekijkt Jantje Beton of er in jouw plaats al wordt
gecollecteerd. Als dat zo is, dan ontvang je de contactgegevens van een regiocoördinator. Anders
ontvang je informatie om zelfstandig aan de slag te gaan.
De Collecte is te organiseren in 5-stappen:
1. Verzamel een team collectanten. Maak hierbij gebruik van de wervingsposters.
2. Wie loopt waar? Maak een wijkindeling voor jouw team. Werf extra collectanten voor de
straten die je over hebt.
3. Voorzie je team van materiaal. Regiocoördinatoren bestellen (vanaf december) de
collectematerialen gratis online.
4. Ga collecteren. Informeer vooraf lokale media en kondig de Collecte aan op social media.
5. Klaar? Joepie. Goed gedaan! Je ontvangt de richtlijnen voor het tellen van de opbrengst in
februari.
Contact: 030-2427265, collecte@jantjebeton.nl
Meer informatie: http://www.jantjebeton.nl/wat-doen-we/collecte/
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Jantje Beton – subsidie voor speelplekken
In Nederland spelen bijna 4 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.
Je project voldoet aan al deze punten:
• Het project stimuleert veilig, vrij en avontuurlijk buitenspelen.
• De speelplek is uitdagend en laat ruimte voor de eigen fantasie van kinderen.
• De speelplek is een aanvulling op de bestaande speelmogelijkheden in de buurt.
• Kinderen zijn betrokken bij de locatiekeuze, de opzet en/of de uitvoering van het project.
• Het project is nog niet in uitvoering en er zijn hiervoor nog geen verplichtingen aangegaan.
• Het project wordt wel binnen 1 jaar na de eventuele toekenning gerealiseerd.
• Jouw gemeente steunt het project financieel (onze bijdrage is maximaal gelijk aan dit bedrag,
met een maximum van € 5.000).
• De speelplek is vrij toegankelijk. Enkele uitzondering kan zijn een speeltuin die niet vrij
toegankelijk is, maar wel een belangrijke speelfunctie voor de buurt heeft. Of een
buitenspeelterrein van een scoutingclub, wat wel meerdere keren per jaar opengesteld wordt
voor buurtspeelactiviteiten. Per aanvraag bekijken wij of het als vrij toegankelijk kan worden
beoordeeld.
• Het project heeft een onderhoud- en beheersplan voor de komende 5 jaar.
De aanvrager voldoet aan al deze punten:
• De aanvragende organisatie staat als rechtspersoon ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel.
• De aanvragende organisatie levert zelf ook een bijdrage in de projectkosten; is financieel
gezond, levensvatbaar en betrouwbaar.
• Binnen de aanvragende organisatie betrokken personen (m.n. begeleiders) zijn ‘van
onbesproken gedrag’.
• De organisatie volgt het beleid van inveiligehanden.nl.
Uitgesloten zijn:
• Projecten van overheden;
• Projecten met een uitgesproken commerciële, politieke of religieuze (sub)doelstelling;
• Aanvragen voor reguliere kosten (zoals exploitatiekosten);
• Aanvragen voor van jubilea, festivals en Koningsdagactiviteiten;
• Projecten met vooral een onderwijs-, sport- of cultureel karakter;
• Projecten die alleen zijn gericht op kinderen met een beperking;
• Projecten gericht op hulpverlening voor 1 persoon.
Overige spelregels:
• De maximale bijdrage van Jantje Beton is € 5.000 per project.
• Geld voor een speelplek kan alleen aangevraagd worden met het aanvraagformulier.
• Organisaties die geld van Jantje Beton ontvangen voor het opknappen van een speelplek,
doen binnen vier jaar minimaal twee keer mee aan een actie om geld op te halen voor Jantje
Beton. Voor scholen geldt dat zij in vier jaar minimaal twee keer mee doen aan de Jantje
Beton Loterij voor scholen.
• Jantje Beton kan vragen om fotomateriaal en publicaties te delen van het project.
• Over het project/de organisatie kunnen referenties worden opgevraagd bij anderen.
• De aanvragen worden beoordeeld door middel van een vaste procedure. Daarbij zijn altijd
meerdere personen betrokken.
• De klachten-, bezwaarschrift- en beroepsprocedure van Jantje Beton is van toepassing.
z.o.z.
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Beoordeling:
Elke aanvraag die binnenkomt wordt binnen vier weken gecontroleerd. Voldoet deze aan alle
spelregels? Dan wordt je aanvraag in behandeling genomen en ontvang je bericht. Voldoet de
aanvraag niet, dan krijg je daar ook bericht van. De aanvragen die in behandeling zijn genomen
worden daarna per ronde met elkaar vergeleken. De projecten die voldoen aan alle spelregels én het
beste scoren op de onderstaande punten krijgen (een deel van) het aangevraagde bedrag toegekend.
• Speeldiversiteit en uitdaging die het project toevoegt aan de buurt
• Betrokkenheid van kinderen bij het project
• Sociaal economische status van de buurt/wijk (lagere status krijgt voorrang) Bij een
vergelijkbare beoordeling wordt voorrang gegeven aan projecten waarvan de aanvragende
organisatie al eerder heeft deelgenomen aan de collecte of loterij. Ook wordt gelet op
spreiding in Nederland.
Toekenningsbrief ontvangen?
Mooi! Dan vragen wij jou het volgende te doen:
• Lees de toekenningsbrief en -voorwaarden goed door, onderteken de brief en stuur hem terug
naar Jantje Beton.
• Zorg dat het project binnen 1 jaar na de toekenning van de bijdrage gerealiseerd is.
• Zorg dat de bijdrage wordt gebruikt voor het specifiek in de aanvraag benoemde project.
• Na afronding van het project stuurt de aanvrager een inhoudelijke en financiële rapportage
van het project naar Jantje Beton.
• Hierin is ook een korte evaluatie opgenomen. Na ontvangst stelt Jantje Beton binnen vier
weken de bijdrage definitief vast.
• Geef publiciteit aan het project door bijvoorbeeld: delen op Facebook, plaatsen op website,
versturen persbericht (neem contact met ons op voor voorbeelden).
• Maak foto’s van de nieuwe situatie en deel deze met Jantje Beton.
Contact: Kitty van Ginkel via 06 400 262 04 of k.vanginkel@jantjebeton.nl
Meer informatie: http://www.jantjebeton.nl/wat-doen-we/geld-vragen/geld-voor-herinrichtingspeelplekken/
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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 in de leeftijd van 4 tot 12 jaar 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, pleinplakker of de huur van
buitenspeelmateriaal. We geven geld voor drinken en wat lekkers (maxiamaal 10% van het
totaal aangevraagde bedrag).
• Het idee moet met buitenspelen te maken hebben. 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 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 inveiligehanden.nl
• Het project moet binnen 2 maanden nadat je geld van Jantje Beton hebt gekregen, uitgevoerd
en afgerekend te zijn.
Hiervoor krijg je geen geld:
• Kosten (bus)vervoer.
• Entreegeld voor pretparken, dierentuinen enz.
• Geld voor artiesten, zoals clowns en dj’s (dit betekent natuurlijk niet dat geen muziek kan
worden opgezet tijdens de buitenspeelactiviteit).
• Kosten van festivals en Koningsdagactiviteiten.
• Activiteiten die alleen gericht zijn op kinderen met een beperking.
• Sportactiviteiten.
• Aankoop van materialen zoals gereedschap.
Tips:
•
•

Denk ook eens aan de lokale supermarkt, bakker of bouwmarkt in de buurt. Misschien willen
zij jouw idee wel steunen en iets bijdragen.
Houd er rekening mee dat je niet zomaar de straat mag afzetten. Hiervoor moet je een
vergunning aanvragen. Bij twijfel, vraag je ouders of bel de gemeente even om advies en
informatie.

Contact: Kitty van Ginkel via 06 400 262 04 of k.vanginkel@jantjebeton.nl
Meer informatie: http://www.jantjebeton.nl/wat-doen-we/geld-vragen/buitenspeelidee/
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Madurodam Kinderfonds
Het Madurodam Kinderfonds gelooft dat kinderen de toekomst zijn. Voor een mooie en goede
toekomst moet ieder kind naar eigen inzicht bij kunnen dragen aan de samenleving. Respectvol
omgaan met anderen is hierbij essentieel. Daar is zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, moed en
empathie voor nodig. Eigenschappen die George Maduro, de oorlogsheld naar wie Madurodam is
vernoemd, bezat.
Ontdekken en ervaren
Kinderen ontwikkelen deze eigenschappen door zichzelf en anderen te leren kennen en door te
ontdekken en ervaren. Daarom steunt het Madurodam Kinderfonds projecten waarbij dit centraal
staat. Als kinderen hun zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, moed en empathie inzetten, kunnen ze
grenzen verleggen en van betekenis zijn voor anderen én de samenleving. Hun kleine daden kunnen
grote effecten hebben. Ze kunnen van kinderen helden maken.
Voorwaarden
• Het project heeft een positieve uitstraling. We zijn tenslotte een vrolijk park.
• Het project is een goed doel dat zich richt op kinderen die in Nederland en/of Caribisch
Nederland wonen.
• De kerndoelgroep voor de grote projecten zijn kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Voor kleine
projecten geldt een maximum leeftijd van 18 jaar.
Meer informatie vind je in het aanvraagformulier.
Contact: info@madurodamkinderfonds.nl
Meer informatie:
www.madurodam.nl/nl/organisatie/goede-doelen
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Stichting Future for Nature
Het doel van Stichting Future for Nature (FFN) is het beschermen van wilde dieren en planten en de
bescherming van de natuur in het algemeen. Dit doet de stichting door het ondersteunen van jonge,
betrokken en getalenteerde natuurbeschermers.
Om haar doelstelling te bereiken reikt de stichting jaarlijks de Future for Nature Award uit. In het kader
van de Future for Nature Award komen jaarlijks drie jonge, getalenteerde natuurbeschermers in
aanmerking voor een prijs van € 50.000.
Nominaties kunnen jaarlijks tijdens een openstellingsperiode worden ingediend via de website van de
stichting. Kandidaten kunnen zichzelf nomineren, maar kunnen ook worden genomineerd door
derden.
Contact: +31 (0)26 353 7207, +31 (0)6 2333 5954, info@futurefornature.org
Meer informatie: https://futurefornature.org/apply-for-ffn-awards-2019/
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Fonds voor Onderzoek ten behoeve van het
Natuurbehoud
De Stichting FONA is in 1967 opgericht door prof.dr. M.F. Mörzer Bruyns, hoogleraar Natuurbeheer en
destijds verbonden aan het voormalige Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van
het Natuurbehoud (RIVON), thans Wageningen Environmental Research. De Stichting beheert een
bescheiden kapitaal waaruit jaarlijks subsidies worden verleend aan projecten in het kader van
natuurbescherming.
Subsidie aanvragen
Aanvragen van een subsidie kan via het standaard-aanvraagformulier.
Indienen vóór 1 april, 1 oktober of 5 januari door deze per e-mail te sturen naar het secretariaat.
Binnen ongeveer een maand na de sluitingstermijn ontvang je bericht over de eventuele toekenning
van de subsidie. Een aanvraag dient vóór aanvang van het project te worden ingediend. De
toekenning per aanvraag bedraagt maximaal € 750,Deadline: 1 april, 1 oktober of 5 januari
Contact: 0317-486566, info@fonaconservation.nl
Meer informatie: https://www.fonaconservation.nl/nl/
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SBNL Natuurfonds
SBNL Natuurfonds is de enige landelijke natuurorganisatie die haar fondsen inzet om particulier
natuur- en landschapsbeheer te ondersteunen, waarbij duurzame benutting ons uitgangspunt is. Wij
slaan een brug tussen betrokken natuurliefhebbers enerzijds en actief beherende particulieren en
agrariërs anderzijds. We zorgen voor promotie en financiële ondersteuning, en we stimuleren
onderzoek. Daarmee neemt SBNL Natuurfonds een unieke positie in binnen het landschap van
terreinbeherende organisaties.
Contact: 0318-578357, sbnl@sbnlnatuurfonds.nl
Meer informatie: https://www.sbnlnatuurfonds.nl/
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Subsidie kennis en onderzoek aandachtssoorten
Voor wie
Organisaties en particulieren. Gemeenten en waterschappen mogen niet aanvragen.
Wat
Subsidie voor maatregelen die bijdragen aan het verbeteren van de condities voor soorten uit de
aandachtsoortenlijst Overijssel.
Hierbij kan gedacht worden aan de volgende soorten: bruine vuurvlinder, gentiaanblauwtje,
iepenpage, das, hermelijn, baardvleermuis, Bechsteins vleermuis, bosvleermuis, Brandts vleermuis,
franjestaart, gewone grootoorvleermuis, rosse vleermuis. In de aandachtsoortenlijst vindt u de
volledige lijst.
Waarvoor
Voor de volgende activiteiten:
1. Onderzoek. Gericht op de vraag welke maatregelen in Overijssel genomen kunnen worden om de
condities van soorten uit de aandachtsoortenlijst te verbeteren.
2. Kennisdeling. Het verspreiden van kennis onder terrein beherende organisaties of organisaties die
zich bezig houden met het beheer van soorten.
Contact: Paul Scholte Albers, 038 499 85 31, rp.scholte.albers@overijssel.nl
Meer informatie: http://www.overijssel.nl/loket/subsidies/@N5x/kennis-onderzoek/
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Baron en Baronesse Van Hemert tot DingshofColdeweij Fonds
Het doel van het Baron en Baronesse Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds (BBHDCF) is het
stimuleren van projecten op het gebied van agrarisch en particulier beheer van natuur, landschap en
cultuurhistorie. Het fonds, dat wordt beheerd door de Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied
(SBNL Natuurfonds), steunt alleen projecten in Overijssel, de Achterhoek en Liemers.
Subsidie kan worden verstrekt aan particulieren en rechtspersonen.
Subsidie kan worden verleend voor:
• aanleg, herstel en herinrichting van kleine landschapselementen;
• beheer van natuurterreinen en landschapselementen;
• natuur- en landschapseducatie.
Contact: 0318 57 83 57, sbnl@sbnlnatuurfonds.nl
Meer informatie: https://www.sbnlnatuurfonds.nl/van-hemert-tot-dingshof-coldeweij-fonds
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Haëlla Stichting
Al bijna 50 jaar steunt de Haëlla Stichting solidaire, barmhartige, soms conventionele, vaak
kleinschalige projecten in binnen- en buitenland. Inspirerende projecten die veelal kwetsbare mensen
helpen, mensenrechten beschermen, sociale cohesie bevorderen, een duurzame samenleving
realiseren en de wereldvrede bevorderen.
Een eigenwijs vermogensfonds met grote ambities dat daarmee haar steentje wil bijdragen.
Onafhankelijk en flexibel kijkt, luistert, denkt en helpt de Haëlla Stichting mee waar zij vindt dat het zou
moeten. Hierbij zijn we bereid tijd te investeren in kleinschalige initiatieven en risico te nemen om
dromen te realiseren van organisaties en groepen mensen die zich enthousiast en bevlogen inzetten
voor de samenleving. Wij werken daarbij graag samen met andere vermogensfondsen en particulieren
om onze gezamenlijke idealen te realiseren.
Aanvraagprocedure
• alle aanvragen alleen nog via webportaal (de Quickscan, linksonder) op deze website, niet
meer per mail of post
• maximale bedrag waarvoor mag worden aangevraagd: €2.500 op een totale begroting tot
€50.000
• voor grotere projecten selecteert de Haëlla Stichting actief zelf partners
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.
Contact: 070-3249929, info@haella.nl
Meer informatie:
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.
Contact: 030 – 693 7575, info@janivo.nl
Meer informatie
www.janivostichting.nl
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ANWB Fonds
Sinds 1964 kon een donatie worden aangevraagd bij het ANWB Zimmermanfonds, vanaf 2003 tot
2014 bij het 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.
De ANWB draagt bij aan projecten of initiatieven die liggen op het terrein van vrije tijd,
verkeersveiligheid of mobiliteit. Daarnaast blijft de ANWB de bekende bruine informatieborden
schenken, die in heel Nederland prijken op monumentale gebouwen en ander waardevol erfgoed.
Criteria
Uiteraard gelden er criteria voor de honorering van een aanvraag. Een aantal van deze criteria staan
hieronder:
• 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.
• Geen bijdragen worden gegeven aan fondsen of wervingsacties voor fondsen, ter dekking van
exploitatiekosten of aan restauratieprojecten (kerken, molens, kastelen).
• Hier vind je het totaaloverzicht van criteria.
Aanvraag
Past jouw project binnen de criteria, ga dan naar het aanvraagformulier en dien een aanvraag in
(voorzien van een projectplan en een financieringsplan).
Behandeling van uw aanvraag
Aanvragen worden bij ontvangst getoetst aan de criteria. Komt jouw aanvraag in eerste instantie al
niet in aanmerking, dan ontvang je een afwijzing. Aanvragen die door de eerste toetsing heen komen,
worden besproken in de vergadering van ons comité (hierover ontvang je ook bericht). Dit comité komt
gemiddeld een maal per 6 weken bijeen. Na bespreking ontvang je bericht over het verloop van de
aanvraag.
Contact: donaties@anwb.nl
Meer informatie: http://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoordondernemen/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/
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Alert fonds voor jongeren
Alert geeft wereldwijd subsidies aan eenmalige en kleinschalige projecten voor en door jongeren met
progressieve ideeën & initiatieven.
Heb jij een goed idee?
Ben jij tussen de 15 en 32 jaar en wil je voor andere jongeren:
• een debat organiseren met milieuorganisaties en multinationals…
• een demonstratie tegen wapens en oorlog organiseren…
• tijdens verkiezingen in Rusland jongeren als waarnemers inzetten…
• een toneelstuk mogelijk maken over seksualiteit en Islam…
• een magazine publiceren over mondialisering en de gevolgen daarvan…
• of heb je een ander goed idee dat aansluit bij de thema’s van Alert…
én heb je geen budget?
Alert is een onafhankelijk fonds, dat 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.

Contact: alert@alertfonds.nl
Meer informatie: http://www.alertfonds.nl/home
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Suzanne Hovinga Stichting
Het doel van de Suzanne Hovinga Stichting (SUHS) is het stimuleren van jongeren om activiteiten te
ontplooien op het gebied van natuur- en milieubescherming, biofarmaceutische en biomedische
wetenschappen en cultuur.
Natuur en milieu
De natuur- en milieu-doelstelling van de stichting is het (mede) financieren van activiteiten op het
gebied van de milieu- en natuurbescherming binnen Nederland en bij voorkeur zodanig dat jongeren
daarvoor geïnteresseerd raken.
Contact: secretaris@suzannehovingastichting.nl
Meer informatie: https://www.suzannehovingastichting.nl/
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Dr. C.J. Vaillantfonds
Goede Doelen Donds van de Landelijke Vereniging van Crematoria
Bij een crematie blijven, naast de as van de overledenen, ook metalen achter. Deze zijn bestand
tegen de hoge temperaturen en als zodanig ook duidelijk herkenbaar. Het betreft hier vooral de
hoogwaardige materialen die worden gebruikt voor kunstgewrichten en andere chirurgische
materialen. Juist omdat deze materialen hoogwaardig zijn, zijn ze in de regel ook kostbaar.
Nadat de hoogwaardige metalen uit de crematie-as zijn verwijderd, worden deze in het crematorium
bewaard. Gespecialiseerde bedrijven verzamelen ze én dragen vervolgens zorg voor de recycling van
de basismaterialen. Deze worden gebruikt als grondstof voor verschillende industrieën, zoals
bijvoorbeeld de vliegtuigbouw. Ook edelmetalen (zoals bijvoorbeeld goud) worden soms in de as
aangetroffen
De opbrengsten worden gestort in het Dr. C.J. Vaillant Fonds – het Goede Doelen Fonds van de LVC
- dat hiermee sinds 1997 een breed palet aan goede doelen en waardevolle initiatieven ondersteunt.
Iedere (bij voorkeur als ANBI erkende) organisatie kan het Fonds, genoemd naar de eerste persoon
die in Nederland gecremeerd is, om financiële ondersteuning vragen.
Criteria en Werkwijze
Iedere (bij voorkeur als ANBI erkende) organisatie kan het Fonds om financiële ondersteuning vragen.
De aanvraag dient schriftelijk te geschieden en bevat een algemene beschrijving over de activiteiten
van de aanvragende organisatie. Gegevens worden verstrekt over de samenstelling van het bestuur
en de Statuten. Bij iedere aanvraag moeten de concrete doelstellingen worden aangegeven, met
daarbij een duidelijk tijdspad. Iedere aanvraag bevat een projectplan en uitgebreide financiële
onderbouwing, met vermelding van het bedrag dat wordt gevraagd als ondersteuning door het Fonds.
De aanvrager gaat akkoord met het verschaffen van (financiële) informatie en het afleggen van
verantwoording daarover, na realisatie van het project.
Binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvraag door het Fonds, wordt aan de aanvrager een
bevestiging verzonden van de ontvangst. Het Fonds kan te allen tijde om aanvullende informatie
vragen.
Het Bestuur behandelt de binnengekomen aanvragen in de eerstvolgende bestuursvergadering na
ontvangst van de aanvraag. Het Bestuur hanteert daarbij o.a. de volgende criteria:
- De donatie is bestemd voor een concreet uit te voeren project.
- Er ligt een duidelijke relatie met de (geestelijke) gezondheidszorg.
- Het project heeft een regionaal (zo mogelijk nationaal) karakter, waarbij een zo breed als
mogelijke geografische spreiding door Nederland wordt nagestreefd aangaande de te
ondersteunen projecten.
Het bestuur stelt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van het besluit. In het geval van toekenning
wordt de aanvrager op de hoogte gebracht van hetgeen door het Fonds verwacht wordt aan
tegenprestatie, zoals dankbrieven voor de crematoria en de details van de financiële verantwoording.
Besluiten van het bestuur tot afwijzing staan niet ter discussie, maar de aanvrager kan gewezen
worden op eventuele punten welke hebben geleid tot afwijzing.
In de Algemene Ledenvergadering van de LVC doet het bestuur verslag aan de leden over de
verschillende projecten en legt desgewenst verantwoording af over de besluitvorming.
Contact: lvc@facultatieve.com, 070 – 351 88 78
Meer informatie: http://www.lvc-online.nl/dr-c-j-vaillantfonds
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Fondsen in beheer bij Ars Donadi
Ars Donandi is een koepelstichting voor fondsen met charitatieve doeleinden. Hieronder staan drie
fondsen die projecten op het gebied van natuurbescherming financieren.

Russell-ter Brugge fonds
Het Russell-ter Brugge fonds ondersteunt instellingen van algemeen maatschappelijk belang die zich
met hun activiteiten richten op drie terreinen:
• natuurbescherming
• gehandicapte kinderen
• blinden en doven
Meer informatie: https://www.arsdonandi.nl/203/de-fondsen/milieu,-natuur-amp;dierenbescherming/russell-ter-brugge-fonds-/

Slijper fonds
De baten van het Slijper fonds komen ten goede aan instellingen op het gebied van:
• natuurbescherming, bij voorkeur in de provincie Overijssel
• terminale ziekenzorg in een hospice, bij voorkeur in de provincie Overijssel
• fundamenteel medisch onderzoek, bij voorkeur naar kanker
Meer informatie: https://www.arsdonandi.nl/56/de-fondsen/milieu,-natuur-amp;dierenbescherming/slijper-fonds/

Yske-Walther fonds
Het doel van het Yske-Walther fonds is financiële steun verlenen aan in Nederland gevestigde en
werkzame instellingen, die het heil en nut van de gemeenschap beogen, zoals de uitoefening van
weldadigheid, verpleging van zieken of gebrekkigen, bestrijding van ongeneeslijke ziekten,
bescherming van natuurschoon in Nederland of bevordering van wetenschappelijke doeleinden.
Meer informatie: https://www.arsdonandi.nl/9/Yske-Walther-fonds/
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Nationaal Groenfonds - Natuurprijs
Nog niet bekend of er in 2018/2019 ook een ronde komt.
Nieuwe plannen voor Groenfonds natuurprijs 2018
Vorig jaar hebben we voor de tiende keer de Nationaal Groenfonds Natuurprijs uitgereikt. Tiny Forest
was de gelukkige winnaar. Het jaar 2017 gebruiken we om na te denken hoe we de komende jaren
verder willen met de Natuurprijs. Welke thema’s kiezen we, wat voor projecten willen we graag een
stap verder helpen met de prijs?
We hebben genoeg ideeën, zelfs over een nieuwe naam. Nog een paar maanden geduld, dan laten
we jullie weten hoe we in 2018 verder gaan met de Natuurprijs. Hou deze site in de gaten voor het
nieuws!
Meer informatie: http://www.natuurprijs.nl/
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