Subsidies en Fondsen voor groene burgerinitiatieven

Leeswijzer
Digitaal document
Voor de meest actuele digitale versie van het overzicht kunt u de volgende link raadplegen
(www.brabant.nl/natuurensamenleving).
In dit overzicht vindt u subsidies en fondsen voor groene burgerinitiatieven. Onder groene burgerinitiatieven wordt verstaan, initiatieven, die een positieve bijdrage leveren aan het milieu en/of de
natuur. Dit document is opgesteld vanuit het oogpunt Natuur en Samenleving. Dit overzicht biedt
daarom een breed pallet aan fondsen en subsidieregelingen voor groene initiatieven die ook op
andere terreinen een positieve impact hebben.
Let op, dit document is niet uitputtend. Het kan zijn dat er fondsen of subsidieregelingen die kunnen
worden aangesproken voor groene burgerinitiatieven niet zijn opgenomen in dit overzicht.
De subsidies en fondsen die zijn opgenomen in dit overzicht worden telkens kort beschreven op
basis van de volgende zes onderwerpen:
• achtergrondinformatie;
• doelgroep;
• criteria;
• voorwaarden;
• voorbeeldinitiatieven;
• aanvraagprocedure;
• meer informatie.
Bij sommige subsidies en fondsen wordt van bovenstaande opzet afgeweken.
Hoogte bijdragen fondsen en subsidies
Hieronder is te zien in welke financiële categorieën de fondsen en subsidieregelingen die zijn opgenomen in dit document vallen. De categorieën laten zien hoeveel fondsen en subsidieregelingen
kunnen bijdragen aan projecten. Wanneer een fonds bijvoorbeeld in de op een na hoogste categorie valt (zie het rode gedeelte in het diagram) kunt u een aanvraag indienen voor een bijdrage tot
maximaal 10.000 euro. In de inhoudsopgave staan de verschillende fondsen en subsidieregelingen
ingedeeld naar hoogte van de mogelijke bijdrage, zie hiervoor de bijbehorende legenda bij de
inhoudsopgave.
Hoogte bijdragen fondsen subsidies
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Algemene termijnen en deadlines
• Prins Bernhard Cultuurfonds – als u een aanvraag wilt indienen moet dit voor 8 januari,
25 juli of 24 september. Via de volgende link kunt u de actuele inzendtermijnen bekijken
https://aanvragen.cultuurfonds.nl/aanvragen/inzendtermijnen/inzendtermijnen
• Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds – Hanteert dezelfde termijnen als het Prins Bernhard
Cultuurfonds.
• Fonds voor kleinschalige projecten natuureducatie - hanteert dezelfde termijnen als het Prins
Bernhard Cultuurfonds.
• VSBfonds – 4 maanden voor de start van uw initiatief moet u een aanvraag indienen.
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Termijnen en deadlines voor 2018
• Oranje Fonds Collecte – vanaf half januari 2018 tot mei 2018 kan u u aanmelden om te
collecteren. Houdt de webiste van Oranje Fonds Collecte in de gaten voor de actuele data
http://www.oranjefonds.nl/oranje-fonds-collecte-2018.
• NLdoet dag – vanaf begin november 2017 tot maart 2018 kunt u uw activiteit aanmelden voor de NLdoet dag. Houdt de website van NLdoet in de gaten voor de actuele data
https://mijn.oranjefonds.nl/.
• Fonds NutsOhra – op 1 januari 2018 gaat de regeling voor het programma ‘Klein Geluk’ open.
U kunt vanaf dat moment een aanvraag indienen. Houdt de website van Fonds NutsOrha in de
gaten voor de actuele data https://www.fnozorgvoorkansen.nl/.
• INNO-Fonds – om mee te doen met de nieuwe aanvraag ronde moet u voor 31 december of
voor 1 juli uw aanvraag indienen. Houdt voor de actuele data de volgende website in de gaten
https://www.wnf.nl/wat-wnf-doet/onze-aanpak/onderzoek-en-innovatie/innofonds.htm.
• Het Groene Woud vergroting biodiversiteit – de 2e ronde voor het aanvragen van vouchers is begonnen en kan tot en met 15 februari 2018. Houdt voor de actuele data
de volgende website in de gaten http://www.hetgroenewoud.com/actueel/nieuws/
het-groene-woud-zoekt-out-of-the-box-projecten-voor-meer-biodiversiteit/659.
• Ondernemen met Natuur – tot 28 juni 2019 kunt u een aanvraag indienen of zoveel eerder
als het subsidieplafond is bereikt. Houdt de volgende link in de gaten voor de actuele data
https://www.brabant.nl/loket/producten-en-diensten/detail.aspx?id=13025.
De hierboven genoemde fondsen en subsidies zijn terug te vinden in de agenda hieronder. De aanmeldingen/aanvragen dienen binnen het aangegeven tijdsbestek te worden ingediend.

Oranje Fonds Collecte
NLdoet dag
Inno-fonds (1e ronde)

Inno-fonds (2e ronde)

Het Groene Woud vergroting biodiversiteit
Als een fonds of subsidieregeling niet in de bovenstaande rijtjes wordt genoemd, is er geen aanvraagtermijn en of deadline (bekend).
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Voorwoord
De Brabantse natuur en landschap zijn niet alleen prachtig om te zien, ze
hebben ook een grote meerwaarde. Voor de biodiversiteit maar ook voor
het leven van alle Brabanders. Op veel plekken in Brabant steken inwoners
de handen uit de mouwen om de kwaliteit van groen en natuur te laten
groeien of te versterken. Dat doen ze omdat ze de onschatbare waarde
ervan zien: de natuur als waardevolle plek om elkaar te ontmoeten, om
te leren of juist om tot rust te komen. Graag helpen we als provincie deze
groep gemotiveerde mensen bij het realiseren van hun ambities. Want we
weten dat het soms veel van initiatiefnemers vraagt.
Om die reden is dit boekje met subsidies en fondsen voor groene burgerinitiatieven samengesteld. Als steuntje in de rug. Dit document gaat over het
delen van kennis over beschikbare fondsen en subsidies, buiten de provincie. Hiermee hopen wij u te ondersteunen bij het verwezenlijken van uw
plannen om de Brabantse natuur en samenleving nog mooier maken.
Wij kijken uit naar de vele mooie groene initiatieven die nog gaan komen.

Johan van den Hout
Gedeputeerde Ecologie en Handhaving
van de provincie Noord-Brabant
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1.

Landelijke subsidies en fondsen

1.1

NLdoet dag

Achtergrond
NLdoet vindt jaarlijks plaats op de tweede vrijdag en zaterdag van maart. Het Oranje Fonds kan
een bijdrage geven voor NLdoet klussen. Zo roepen zij niet alleen vrijwilligers op om u te helpen,
maar heeft u ook middelen om uw wensen uit te laten voeren. U kunt de bijdrage vanaf begin
november 2017 aanvragen. De maximale bijdrage is dit jaar 400 euro. Als u vragen heeft, dan kunt
u mailen naar het NLdoet team: nldoetaanvraag@oranjefonds.nl.
Doelgroep
De NLdoet dag is gericht op de volgende doelgroep: de organisatie is een officiële stichting of
vereniging, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft een eigen bankrekening.
Scholen of zorginstellingen moeten in ieder geval een eigen bankrekening hebben. Verenigingen
van Eigenaren zijn uitgesloten van deelname.
Voorwaarden
U moet aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:
1. 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 moet u in
ieder geval een eigen bankrekening hebben. Verenigingen van Eigenaren zijn uitgesloten van
deelname;
2. De klus past bij het karakter van NLdoet: uw organisatie zoekt op de tweede vrijdag en zaterdag van maart nieuwe vrijwilligers (die niet reeds verbonden zijn aan uw organisatie) die iets
concreets doen ten behoeve van uw organisatie en/of uw doelgroep;
3. Per adres/locatie kan 1 financiële bijdrage worden aangevraagd. Dit geldt ook voor locaties
waar meerdere organisaties in gevestigd zijn, zoals sportcomplexen of bedrijfsverzamelgebouwen. Als uw organisatie meerdere kluslocaties heeft, kunt u per locatie een bijdrage aanvragen;
4. Uw organisatie heeft in de statuten geen wervende doelstelling t.a.v. een levensovertuiging;
5. De kosten moeten in verhouding staan tot de klus en de benodigde vrijwilligers. Bij grote klussen wordt eerder het maximale bedrag toegekend dan bij kleine(re).
Het volledige overzicht van de voorwaarden vindt u op de volgende link
https://www.nldoet.nl/financi%C3%ABle-bijdrage.
Voorbeeld initiatief
Op onderstaande link kunt u een aantal verhalen lezen van natuurorganisaties die een klus hebben gedaan met behulp van NLdoet. http://www.nldoet.nl/
voorbeelden-van-deelname-natuurorganisaties.
Aanvraagprocedure
Meedoen is eenvoudig. Meld uw klus aan via Mijn Oranje Fonds https://mijn.oranjefonds.nl/. Heeft
u al een Mijn Oranje Fonds account dan kunt u met uw bestaande inloggegevens een klus aanmelden. Heeft u nog geen Mijn Oranje Fonds account dan kunt u deze eenvoudig via Mijn Oranje
Fonds en vervolgens uw klus aanmelden.
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Wat moet u invullen?
• een duidelijke en enthousiaste omschrijving van de klus;
• de contactpersoon voor deze klus;
• het gewenste resultaat. Waarom deze klus en wie maakt u blij;
• het aantal vrijwilligers dat u zoekt.
Uw klus verschijnt vervolgens op deze website. Zo bent u zichtbaar en kunnen belangstellende vrijwilligers uit de omgeving zich via de website aanmelden voor uw klus. Laat iedereen in uw omgeving weten dat u meedoet en dat u vrijwilligers zoekt.
Meer informatie
Voor meer informatie over de NLdoet dag kunt u de volgende link raadplegen.
https://www.nldoet.nl/financi%C3%ABle-bijdrage. U kunt ook een e-mail sturen naar:
nldoet@oranjefonds.nl of bellen naar: 0900 - 448 84 48.
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1.2

Burendag

Achtergrondinformatie
Elk vierde zaterdag in september vindt de jaarlijkse Burendag plaats. Van halverwege juni kunt u
beginnen met het aanvragen van een financiële bijdrage tot halverwege augustus. Op de volgende
link kunt u uw activiteit aanmelden https://www.Burendag.nl/meld-je-nu-aan. In 2017 was de maximale bijdrage voor een activiteit 400 euro.
Doelgroep
Iedereen mag een activiteit aanmelden of u nou een particulier bent of van een organisatie. Wel
gelden er verschillende voorwaarden voor particulieren en organisaties (zie kopje voorwaarden).
Voorwaarden
Kijk voor de voorwaarden en aanvraagprocedure voor particulieren op
https://www.Burendag.nl/voorwaarden-particulieren.
Voor de voorwaarden en aanvraagprocedure die voor organisaties gelden, kunt u hier terecht:
https://www.Burendag.nl/voorwaarden-organisaties.
Voorbeeld initiatieven
Voor inspiratie en tips voor het starten van een activiteit kunt u de volgende link raadplegen.
https://www.Burendag.nl/tips-en-inspiratie.
Aanvraagprocedure
Op de website https://www.Burendag.nl/ is het aanvraagformulier beschikbaar.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u op https://www.Burendag.nl/ kijken. Ook kunt u een e-mail sturen naar:
Burendag@oranjefonds.nl of bellen naar: 0900 44 88 448.
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1.3

DikGroen

Achtergrondinformatie
In ons kleine Nederland, waarin de overdaad van de natuur voor een klein groepje mensen geldt,
wil DikGroen helpen om kinderen en jongeren een natuurbeleving mee te geven door subsidie/
financiële ondersteuning te bieden.
DikGroen is een stichting die in 2008 is opgericht door Andrea Groenewegen en Egbert Dikkers. Zij
hebben passie voor de natuur en willen door middel van subsidie die DikGroen verleent, bijdragen
aan natuurbeleving en natuurbehoud bij jeugdgeneraties na hen. DikGroen richt zich vooral op
kleinschalige projecten tot ongeveer 750 euro.
Doelgroep
Een project kan worden ingediend door jeugd tot en met 25 jaar, maar ook door jeugdverenigingen
of stichtingen.
Voorwaarden
1. Het project voldoet aan de doelstelling (kijk voor de doelstellingen op de volgende link http://
www.dikgroen.nl/wp-content/uploads/2015/12/Beleidsplan-2016-2020.pdf) van DikGroen.
2. 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.
3. Een bijdragetoekenning is in beginsel eenmalig en niet structureel.
4. 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.
5. Het project mag geen betrekking hebben op het vieren van een jubileum, verjaardag of iets
dergelijks.
6. De bijdrage wordt achteraf uitgekeerd onder overlegging van een kort verantwoordingsverslag
van het project (met minimaal twee foto’s) en facturen.
7. 12 maanden nadat de bijdragetoekenning is verstrekt, vervalt het recht op uitkering.
8. DikGroen behoudt zich het recht voor een project voor promotie- en reclamedoeleinden te
gebruiken.
9. De onkosten voor vrijwilligers kunnen gedekt worden mits goed onderbouwd.
Voorbeeld initiatieven
Door de volgende link te raadplegen kunt u projecten bekijken die eerder gesteund zijn door
DikGroen http://www.DikGroen.nl/voor-jou/eerdere-projecten/.
Aanvraagprocedure
Kijk op de volgende link om het aanvraagformulier in te vullen
http://www.DikGroen.nl/voor-jou/idee-indienen/.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u de website van DikGroen raadplegen: http://www.DikGroen.nl/ of u
kunt een e-mail sturen naar: info@DikGroen.nl.
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1.4

Oranje Fonds Collecte

Achtergrondinformatie
De Oranje Fonds Collecte week wordt georganiseerd door het Oranje Fonds. De Oranje Fonds
Collecteweek is in de week van Pinksteren. In enkele gemeenten is een alternatieve collecteweek in
de week van Hemelvaart. De Oranje Fonds Collecte is dé collecte voor een betrokken en sociaal
Nederland. De volledige opbrengst gaat naar sociale initiatieven in uw omgeving: 100% besteed,
100% dichtbij. Collecterende organisaties mogen de helft van de opbrengst houden voor hun
eigen organisatie, voor een project dat past binnen hun doelstellingen. De andere helft besteedt het
Oranje Fonds aan sociale organisaties in uw provincie. Zo wordt elke geschonken euro besteed aan
projecten in uw directe omgeving.
Doelgroep
• Stichtingen en verenigingen die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en een eigen
bankrekening hebben, worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor de Oranje
Fonds Collecte.
• U besteedt uw deel van de collecteopbrengst in Nederland, aan de doelstelling van uw
organisatie.
• Organisaties die een bepaalde geloofsovertuiging en/of politiek standpunt uitdragen zijn uitgesloten van deelname aan de Oranje Fonds Collecte.
Voorwaarden
Voor de voorwaarden kunt u de volgende link raadplegen
http://www.oranjefonds.nl/veelgestelde-vragen.
Voorbeeld initiatieven
Op de link https://www.oranjefonds.nl/ervaringen-oud-deelnemers-collecte staan een aantal ervaringen van collectanten.
Aanvraagprocedure
U kunt vanaf januari via een kaart opzoeken welke collectegebieden er zijn in uw gemeente. Bij de
aanvraag om deel te nemen (via Mijn Oranje Fonds https://mijn.oranjefonds.nl/#login) reserveert
u een collectegebied. Zodra uw deelname definitief is, is het gebied definitief voor uw organisatie.
Het collectepakket wordt begin mei verstuurd. Na aanmelding wordt u op de hoogte gehouden
wanneer u het collectepakket kunt verwachten. Voor de alternatieve collecteweek worden de collectepakketten half april al verstuurd.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u de volgende website raadplegen
http://www.oranjefonds.nl/oranje-fonds-collecte-2018. Als u vragen heeft kunt u een mail sturen
naar lisanne.de.keijzer@oranjefonds.nl of bellen naar: 030 23 39 367.
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1.5

Fonds NME

Achtergrondinformatie
Het Fonds NME is een vermogensfonds dat de opbrengsten uit het vermogen aanwendt om natuuren milieueducatie te stimuleren in Nederland. Zowel particuliere initiatieven als projecten van verenigingen en stichtingen komen in aanmerking voor een gift of garantiestelling uit het Fonds NME.
Het Fonds NME ondersteunt in heel Nederland initiatieven voor natuur- en milieueducatie. Het fonds
heeft een rijke historie en het vermogen is opgebouwd uit een divers verleden. Fonds NME willen
in tijden van lagere overheidssubsidies een extra impuls geven aan ondernemerschap in de NMEsector. Indicatief is er jaarlijks € 100.000, - beschikbaar om initiatieven te ondersteunen in de vorm
van garantiestellingen of giften. Het bestuur van de Van Dijk Nijkamp stichting beoordeelt de aanvragen uit het Fonds NME. Het bestuur bestaat uit 5 leden waarvan het merendeel ruime ervaring
heeft als professional en/of bestuurder in de NME-sector.
Doelgroep
Aanvragen kunnen worden gedaan door maatschappelijke organisaties en initiatieven uit
Nederland. Dit kunnen dus naast verenigingen en stichtingen ook particulieren zijn al dan niet in
groepsverband. Fonds NME vindt het belangrijk dat aanvragers al dan niet succesvol verschillende
bronnen van financiering hebben aangeboord. Hierbij is ook de aansluiting bij gelijksoortige lokale
initiatieven en organisaties van belang. Het doel van het initiatief moet belangrijker zijn dan de
continuïteit van de aanvragen.
Voorwaarden
Fonds NME heeft als doel het stimuleren van natuur- en milieueducatie in Nederland. Fonds NME
vindt 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. Fonds NME
wil 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.
Voor de volledige voorwaarden kunt u de volgende link raadplegen http://fondsnme.nl/aanvragen/.
Voorbeeld initiatieven
Door de volgende link te raadplegen kunt u projecten bekijken die al door het Fonds NME zijn
ondersteund http://fondsnme.nl/projecten/.
Aanvraagprocedure
Alle aanvragen worden behandeld tijdens de bestuursvergaderingen die doorgaans elk kwartaal
plaatsvinden. Het besluit van het bestuur op de aanvraag wordt met onderbouwing in een schrijven
per email verstuurd aan de aanvrager. Het is niet mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen een
besluit. Indien een aanvraag wordt toegekend is het mogelijk een voorschot aan te vragen. In dat
geval vraagt Fonds NME u dat op te nemen in de aanvraag. Na ontvangst van een inhoudelijk en
financieel eindverslag vindt definitieve uitbetaling van de toekenning plaats.
Aanvragen kunnen bij voorkeur per email worden verzonden aan info@vandijknijkamp.nl. Voor
kleinere aanvragen (tot max. € 2.500,-) kan het aanvraagformulier (download) worden gebruikt.
Voor grotere aanvragen ontvangt Fonds NME graag een projectplan waar in ieder geval de basisinformatie uit het aanvraagformulier is vermeld. Aangezien het Fonds NME vaak meer aanvragen
ontvangen dan zij gezien het beschikbare budget kunnen honoreren, maken ze keuzes. Het kan zijn
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dat het project waarvoor u een donatie aanvraagt wel voldoet aan de algemene criteria, maar het
fonds desalniettemin uw aanvraag niet kan honoreren. Bij het maken van keuzes tussen projectvoorstellen kijkt het Fonds NME naar kwaliteit en diversiteit van het aanbod van projecten. Geografische
spreiding kan ook meewegen. Net als de kwaliteit van het projectplan.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Fonds NME: http://fondsnme.nl/ of u kunt
een e-mail sturen naar: info@vandijknijkamp.nl.
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1.6

Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds Noord-Brabant

Achtergrondinformatie
Stimuleren van burgerinitiatief gericht op meer water-gerelateerd groen in wijken en buurten en
bijdragen aan waterbewustzijn. Er kan een bijdrage worden aangevraagd voor projecten gericht op
versterking van waternatuur door het aanleggen, onderhouden of optimaliseren van meer watergerelateerd groen in buurten, of het stimuleren van waterberging en infiltratie in bebouwde omgeving.
Aanvragen worden behandeld door het Cultuurfonds Noord-Brabant.
Het gaat om kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd.
Projecten die zorgen voor positieve effecten op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een
gezonde, duurzame leefomgeving. Op jaarbasis is er €180.000 voor buurtnatuur- en buurtwaterprojecten beschikbaar. De hoogte van de subsidie is 60% van de subsidiabele kosten, tot een maximum
van €10.000.
Doelgroep
Natuurverenigingen, stichtingen en ZZP-ers kunnen subsidie aanvragen. Projecten lopen uiteen van
stadslandbouw tot kruidentuin en van geveltuintjes tot het verbeteren van de waterhuishouding in de
buurt.
Voorwaarden
Voor CultuurFondsen op Naam, zoals het buurt- natuur- en waterfonds, 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. Kijk op de volgende link om te zien of
uw initiatief in aanmerking komt voor een bijdrage van het Prins Bernard Cultuurfonds
https://www.cultuurfonds.nl/storage/app/media/uploaded-files/Richtlijnen 2014.pdf.
Voorbeeld initiatieven
Op de volgende link kunt u projecten bekijken die ondersteund zijn door het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds Noord-Brabant
https://www.cultuurfonds.nl/fonds/buurtnatuur-en-buurtwaterfonds-noord-brabant.
Aanvraagprocedure
Om er achter te komen hoe u het beste een aanvraag kan indienen bij het Prins Bernard cultuurfonds kunt u de volgende link raadplegen https://www.cultuurfonds.nl/aanvragen.
Om een aanvraagformulier in te vullen kunt u deze link raadplegen
https://aanvragen.cultuurfonds.nl/aanvraagformulieren.
Via de volgende link kunt u de termijnen voor het inzenden van uw aanvraag bekijken
https://aanvragen.cultuurfonds.nl/aanvragen/inzendtermijnen/inzendtermijnen.
Meer informatie
U kunt meer informatie vinden op de website
https://www.cultuurfonds.nl/fonds/buurtnatuur-en-buurtwaterfonds-noord-brabant.
Als u vragen heeft kunt u het volgende nummer bellen 020 520 6130 of u kunt een e-mail sturen
naar: info@cultuurfonds.nl.
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1.7

Crowdfunding VoorNatuur(matchfunding)

Achtergrondinformatie
Crowdfunding VoorNatuur is de plek waar natuurprojecten op zoek naar steun via crowdfunding
zich kunnen presenteren. Zij helpen u voor en tijdens uw campagne met tips en ideeën om uw
campagne succesvol te laten verlopen. Via hun partner Voor je Buurt zijn er soms mogelijkheden tot
extra bijdragen van gemeenten en fondsen. Ze werken op basis van ‘no cure no pay’. Het starten
van een campagne is gratis, een succesvolle campagne rekent het crowdfuningsplatform 5% van het
opgehaalde bedrag als kosten voor het platform. Projecten van partner-organisaties krijgen extra
ondersteuning. De provincie Noord-Brabant verdubbelt het opgehaalde bedrag tot een maximum
bedrag van 10.000 euro.
Doelgroep
Iedereen kan een crowdfundingsacties starten.
Criteria
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 zij u door naar Voor u Buurt of naar één van de andere crowdfundingplatforms.
Daarnaast ben u in staat om u netwerk te activeren om bij te dragen aan jouw project.
Voorwaarden
• Uw project is succesvol als u 100% van uw doelbedrag heeft opgehaald.
• Als u tussen de 80% en de 99% van uw doelbedrag ophaalt mag u een alternatief plan aan
uw donateurs voorleggen. Gaan zij daar mee akkoord dan kunt u alsnog van start.
• Het geld dat u ophaalt via Crowdfunding VoorNatuur komt op een aparte rekening te staan.
Als uw project succesvol is maken ze dat binnen een week naar u over. Als uw project niet
succesvol is storten ze dat bedrag terug naar de donateurs.
• Het starten van een crowdfunding project is gratis. Als uw project succesvol is rekent het platform 5% van het opgehaalde bedrag als kosten voor het platform.
• Via de volgende link kunt u de algemene voorwaarden bekijken
https://crowdfundingvoornatuur.nl/nl/pages/voorwaarden.
Voorbeeld initiatieven
Om te kijken welke projecten er in het verleden zijn aangemeld en welke er op dit moment bezig
zijn met een crowdfundingscampagne kunt u de volgende link raadplegen https://crowdfundingvoornatuur.nl/nl/projects.
Aanvraagprocedure
U maakt een projectpagina aan en vult uw projectplan zo volledig mogelijk in. Het crowdfundingsplatform neemt contact met u op en gaan samen met u aan de slag om uw project goed voor te
bereiden. U bedenkt leuke projectacties en zorgt dat uw supporters enthousiast zijn. Als u van start
gaat zamelt u geld, hulp en materiaal in en zorgt u dat de 100% gehaald wordt. Dan kunt u aan de
slag om uw project te realiseren en blijft u uw supporters betrekken bij uw initiatief!
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Meer informatie
Voor meer informatie kunt u de volgende website raadplegen https://crowdfundingvoornatuur.nl/nl/.
U kunt ook contact opnemen met Arjen Klopstra door te bellen naar: 06-14477914 of een e-mail te
sturen naar: crowdfunding@voornatuur.nl.
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1.8

INNO-Fonds

Achtergrondinformatie
Het INNO-Fonds heeft als doel kleine Nederlandse organisaties te ondersteunen bij innovatieve
projecten binnen of buiten Nederland, ten behoeve van internationale natuurbescherming. Het fonds
is bedoeld als opstartgeld voor allerlei soorten projecten, bijvoorbeeld educatie, onderzoek, capaciteitsopbouw etc, die bij voorkeur inzichten opleveren voor WNF om elders in te zetten.
Doelgroep
Het INNO-Fonds is niet bedoeld voor individuele aanvragen van studenten.
Criteria
Om in aanmerking te komen voor subsidie dient een project onder andere te voldoen aan de volgende criteria:
• Klein en innovatief
• Link met internationale natuurbescherming
• Tastbaar met concrete resultaten
• Voorbeeldrol voor andere projecten
• Versterking van maatschappelijke organisaties
Een INNO-project geeft op vernieuwende wijze een impuls aan internationale natuurbescherming.
De maximale subsidie bedraagt 10.000 euro per project.
Voorwaarden
Kijk voor de voorwaarden op de volgende link https://www.wnf.nl/web/file?uuid=b9e74129-db514a54-94b8-7c0aad7feac7&owner=b628e25e-eee6-456a-93c5-99bc14fd8a93&contentid=8500.
Aanvraagprocedure
De subsidieaanvraag kan worden ingediend met behulp van het aanvraagformulier (zie https://
www.wnf.Nl/wat-wnf-doet/onze-aanpak/onderzoek-en-innovatie/INNO-Fonds/aanvragen-INNO-Fonds.htm). Het is belangrijk om eerst de voorwaarden te lezen voordat u het aanvraagformulier invult.
U ontvangt 8 weken na de deadline bericht. Voor verdere informatie kun u contact opnemen met
Jacklyn Oosthoek via inno@wwf.nl.
Het INNO-Fonds is voorstander van transparantie, samenwerking en innovatie binnen de sector. Zij
willen graag inzicht in welke initiatieven wereldwijd worden ondernomen om de natuur en dieren
te beschermen. Omdat dat voor uw eigen project ook belangrijk is, hoort het aanmaken van een
pagina op https://www.pifworld.com/nl (een crowdsourcingplatform voor een betere wereld) bij de
aanvraag. Daarmee is uw organisatie ook online goed vindbaar, zodat u de mogelijkheid heeft om
meer bekendheid voor uw project te genereren. Het gratis aanmaken van uw eigen pagina kan via
de volgende website https://www.pifworld.com/nl en neemt 5 minuten in beslag. Als u vragen heeft
over PIF World, neem dan contact op via info@pifworld.com of via +31 (0)6 5494 2729.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u de volgende website raadplegen https://www.wnf.nl/wat-wnf-doet/
onze-aanpak/onderzoek-en-innovatie/INNO-Fonds.htm.
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1.9

Rabobank Aandeel in de Buurt

Achtergrondinformatie
Met Aandeel in de Buurt ondersteunt de Rabobank slimme initiatieven die de lokale omgeving
versterken. Via de Rabobank kunt u hiermee op een makkelijke en leuke manier uw netwerk online
mobiliseren om tijd, kennis en/of geld te verzamelen voor uw idee. Zo wordt een goed idee een
succesvol project, waarmee we samen Nederland sterker maken.
Doelgroep
De aanvrager is een rechtspersoon en klant bij de Rabobank.
Criteria
Twee criteria:
• Het project komt ten goede aan een brede groep binnen de gemeenschap;
• Het project sluit aan bij de ontwikkelingen van de Rabobank en de samenleving.
Voorwaarden
• Het project heeft als doelstelling een bijdrage te leveren aan de welvaart en het welzijn in de
omgeving op een van de vier thema’s: verdienvermogen, levensloop, leefomgeving en banking
for food.
• Het project heeft bij voorkeur raakvlak met de strategische uitdagingen van de stad of regio.
Het heeft geen illegale, godsdienstige of politiek activistische doelen en is niet gericht op eigen
gewin.
• De aanvrager is een rechtspersoon en klant bij de Rabobank.
• Als 50% van het doelbedrag van het project is opgehaald, zorgt de Rabobank voor de overige
50%. N.B. Sommige Rabobanken hanteren een maximum bedrag dat zij bijdragen.
• Het doelbedrag van het project mag niet voor meer dan 50% bestaan uit loonkosten.
Voorbeeld initiatieven
Op de volgende link kunt u alle projecten die zijn aangemeld bij Aandeel in de Buurt bekijken
https://aandeelindebuurt.nl/nl/projects.
Aanvraagprocedure
De Rabobank is op zoek naar pioniers voor de regio. Pioniers die goede ideeën hebben om de leefomgeving te verrijken of de economie te versterken. De 10 beste pioniers ideeën gaan vanaf september aan de slag met crowdfunding of crowdsourcing. Crowdfunding draait om het activeren van het
eigen netwerk. U moet daarom in staat zijn uw eigen netwerk te inspireren, motiveren en te laten
participeren. Zodra u klikt op ‘start uw project nu’ gaat u alle details van uw crowdfunding project
invullen. Vul uw projectplan volledig in en verstuur het. De Rabobank bekijkt snel uw projectvoorstel.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de volgende website https://aandeelindebuurt.nl/nl/. Ook kunt u een
e-mail sturen naar: aanmelden@aandeelindebuurt.nl.
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1.10

Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor (RCOAK)

Achtergrondinformatie
Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) is een Amsterdams charitatief vermogensfonds gevestigd in een van de twee hofjes van Stichting RCOAK, ‘Liefde is het Fondament’,
aan de Keizersgracht te Amsterdam. Zij ondersteunen uit de opbrengst van hun vermogen landelijk
initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen.
Let op! Uw groene initiatief dient een sterke link met het vergroten van het levensplezier van ouderen
te hebben.
Criteria
Uw project kan in aanmerking komen voor financiering door Stichting RCOAK als het gericht is op:
• het vergroten van het levensplezier van ouderen (minimaal 65+) in Nederland.
Voorwaarden
Het project dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• Er wordt door uzelf en/of andere subsidieverstrekkers/fondsen bijgedragen aan de financiering.
• Het gaat om een éénmalige bijdrage. Bij uitzondering worden meerjarige donaties verstrekt,
mits het project op langere termijn niet afhankelijk is van financiële bijdragen van Stichting
RCOAK. Exploitatiesubsidies vallen buiten de doelstelling.
Het RCOAK heeft een voorkeur voor projecten die in de startfase verkeren, innovatief zijn en in
beperkte tijd worden uitgevoerd.
Voorbeeld initiatieven
Via de volgende link kunt u een aantal projecten bekijken die een bijdrage hebben ontvangen van
het RCOAK.
Aanvraagprocedure
Voldoet uw project aan de voorwaarden en is geen van de uitsluitingscriteria van toepassing?
Dan zien zij graag een QuickScan aanvraag tegemoet. Bij een positieve beoordeling ontvangt
u binnen twee à drie werkdagen de inloggegevens voor de definitieve aanvraag. Via de volgende link kunt u een verzoek voor een QuickScan indienen http://test.kristalnet.nl/Formulier.
php?T=2&BID=39&ID=d0afa99341962fe844fa17fa1dcc7bc2.
Tegelijk met een positieve reactie op uw QuickScan, ontvangt u de inloggegevens waarmee u de
definitieve aanvraag kunt indienen. Het aanvraagformulier kan eventueel tussentijds worden opgeslagen, waardoor u op een later tijdstip uw aanvraag kunt afronden.
Een
1.
2.
3.

complete projectaanvraag bestaat uit:
korte situatieschets;
omschrijving project en gewenst resultaat;
tijdsplanning en kostenraming, inclusief kosten voor eventuele ondersteuning door een professionele fondsenwerver;
4. bijlagen:
1. projectbegroting, met vermelding van de uurtarieven;
2. financieel dekkingsplan;
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3. recente kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel;
4. recente jaarrekening;
5. statuten.
Na het indienen van de aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u de volgende website raadplegen https://rcoak.nl/#home. Ook kunt u
een e-mail sturen naar: postbus@rcoak.nl of u kunt bellen naar: 020 623 22 88.
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1.11

Oranje Fonds

Achtergrondinformatie
Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door hun steun ontmoeten mensen
elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale
samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen.
•Sociale samenhang is belangrijk om eenzaamheid en isolatie te voorkomen van kwetsbare groepen in de samenleving.
•Het Oranje Fonds wil participatie stimuleren onder alle inwoners van het Koninkrijk der
Nederlanden.
Om deze doelen te verwezenlijken ondersteunt het Oranje Fonds projecten die de sociale infrastructuur verbeteren of vernieuwen, zoals de bouw van een gemeenschapshuis, of het wegwijs maken
van allochtone vrouwen in Nederland.
Let op! Uw groene initiatief dient een sterke link met het bevorderen van sociale cohesie en/of het bij
elkaar brengen van de gemeenschap te hebben.
Doelgroep
Stichtingen, verenigingen en organisaties kunnen bij het Oranje Fonds een aanvraag indienen.
Individuen komen niet in aanmerking voor een bijdrage van het Oranje Fonds.
Criteria
• De algemene bijdragen van het Oranje Fonds 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
Voorwaarden
Op de volgende link kunt u de voorwaarden voor het verkrijgen van een bijdrage van het Oranje
Fonds bekijken http://www.oranjefonds.nl/richtlijnen.
Voorbeeld initiatieven
Op de volgende link kunt u door het Oranje Fons gesteunde projecten bekijken
https://www.oranjefonds.nl/projectenlijst.
Aanvraagprocedure
Een aanvraag doet u via Mijn Oranje Fonds. Aanvragen die op een andere manier binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen. Door een intelligent systeem beantwoordt
u alleen vragen die op uw initiatief van toepassing zijn. Via de volgende link kunt u inloggen
bij Mijn Oranje Fonds als u nog geen account heeft kunt u die bij dezelfde link aanmaken
https://mijn.oranjefonds.nl/.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.oranjefonds.nl/. Ook kunt u een e-mail sturen
naar: info@oranjefonds.nl of u kunt bellen naar: 030 656 45 24.
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1.12

Revalidatiefonds

Achtergrondinformatie
Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben één of meerdere handicaps. Ze zijn doof, blind, slechthorend, slechtziend of hebben een fysieke beperking. En al deze mensen hebben één ding gemeen:
ze willen zo zelfstandig mogelijk leven en meedoen in de samenleving.
Het Revalidatiefonds vindt dat een handicap geen beperking hoeft te zijn om uw leven te leiden
zoals u wilt. Met de juiste steun, begeleiding of aanpassingen kan iedereen meedoen. Daarom
ondersteunen zij projecten die de zelfstandigheid en participatie van mensen met een lichamelijke
beperking vergroot en/of een bijdrage leveren aan innovatieve revalidatietechnieken. Helpt u het
Revalidatiefonds mee?
Let op! Uw groene initiatief dient een sterke link met het vergroten van de zelfstandigheid en participatie van mensen met een lichamelijke beperking te hebben.
Doelgroep
Het Revalidatiefonds draagt alleen bij aan initiatieven en projecten zonder winstoogmerk voor meerdere mensen met een fysieke beperking (kan in combinatie zijn met een andere beperkingen zoals
autisme of meervoudige beperkingen). Dat zijn vaak projecten van verenigingen en stichtingen.
Voorwaarden
Het Revalidatiefonds draagt alleen bij aan initiatieven en projecten zonder winstoogmerk voor
meerdere mensen met een fysieke beperking (kan in combinatie zijn met een andere beperkingen
zoals autisme of meervoudige beperkingen). Dat zijn vaak projecten van verenigingen en stichtingen. Kijk voor de richtlijnen en uitsluitingscriteria die het Revalidatiefonds hanteert op de volgende
link https://revalidatiefonds.nl/projectbijdrage-aanvragen/onze-richtlijnen/. Om een bijdrage in de
financiering te krijgen, verwachten zij dat u hieraan voldoet. Het Revalidatiefonds onderscheid twee
typen projecten.
Projecten die een zo zelfstandig mogelijk leven stimuleren
Het Revalidatiefonds steunt projecten die gericht zijn op een toegankelijke samenleving, die zo goed
als mogelijk is de beperkingen wegneemt die een lichamelijke handicap met zich mee kan brengen.
Deze projecten kunnen zeer uiteenlopend zijn: van een gebarenwoordenboek voor kinderen tot de
instroom van mensen met een arbeidshandicap in bedrijven.
Voor de volledige voorwaarden kunt u de volgende link raadplegen
https://Revalidatiefonds.nl/projectbijdrage-aanvragen/onze-richtlijnen/.
Voorbeeld initiatieven
Voor het bekijken van eerdere projecten die ondersteund zijn door het Revalidatiefonds kunt u de
volgende link raadplegen https://Revalidatiefonds.nl/onze-projecten/.
Aanvraagprocedure
Het Revalidatiefonds legt aanvragen voor financiële bijdrage van meer dan € 15.000 voor aan een
externe bestedingencommissie. Iedereen in de bestedingencommissie heeft specifieke inhoudelijke
kennis met betrekking tot mensen met een fysieke beperking. De commissie komt vier keer per jaar
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samen om de ingediende aanvragen te bespreken en tot één advies te komen. De bestedingencommissie komt de volgende data bij elkaar om aanvragen te bespreken: 4 juli 2017, 10 oktober 2017,
19 december 2017
Voor het doen van een aanvraag kunt u de volgende link raadplegen https://Revalidatiefonds.nl/
projectbijdrage-aanvragen/vooraanvraag-projectfinanciering/.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u de volgende website raadplegen https://Revalidatiefonds.nl/.
Ook kunt u contact opnemen met Patricia door te bellen naar: 030 – 6572022 of een e-mail te
sturen naar: bestedingen@Revalidatiefonds.nl.
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1.13

Prins Bernhard Cultuurfonds

Achtergrondinformatie
Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland.
Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren zij bijzondere initiatieven en
talent. Jaarlijks worden er meer dan 3.000 projecten ondersteund, allemaal met particulier geld. Als
inspirator van hedendaags mecenaat geven ze onafhankelijk en deskundig advies over filantropie
aan particulieren, bedrijven en stichtingen.
Het Cultuurfonds heeft het hoofdkantoor in Amsterdam. Van hieruit worden projecten met een landelijke uitstraling ondersteund. Daarnaast zijn er twaalf provinciale afdelingen die projecten ondersteunen van regionale of lokale betekenis.
Doelgroep
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. Het Prins Bernhard Cultuurfonds richt zich
voornamelijk op projecten in Nederland.
Voorwaarden
Kijk op de volgende link om te zien of uw initiatief in aanmerking komt voor een bijdrage van het Prins Bernard Cultuurfonds
https://www.cultuurfonds.nl/storage/app/media/uploaded-files/Richtlijnen 2014.pdf.
Voorbeeld initiatieven
Op de volgende link kunt u projecten bekijken die ondersteund zijn door het Prins Bernard cultuurfonds https://www.cultuurfonds.nl/projecten.
Aanvraagprocedure
Om er achter te komen hoe u het beste een aanvraag kan indienen bij het Prins Bernard cultuurfonds kunt u de volgende link raadplegen https://www.cultuurfonds.nl/aanvragen.
Om een aanvraagformulier in te vullen kunt u deze link raadplegen https://aanvragen.cultuurfonds.
nl/aanvraagformulieren.
Via de volgende link kunt u de inzendtermijnen die het Prins Bernhard Cultuurfonds hanteert bekijken
https://aanvragen.cultuurfonds.nl/aanvragen/inzendtermijnen/inzendtermijnen.
Meer informatie
U kunt meer informatie vinden op de website https://www.cultuurfonds.nl/.
Als u vragen heeft kunt u het volgende nummer bellen 020 520 6130 of u kunt een e-mail sturen
naar info@cultuurfonds.nl.
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1.14

VSBfonds

Achtergrondinformatie
VSBfonds is een van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. De inkomsten die
jaarlijks vrijkomen uit het vermogensfonds geeft het VSBfonds een maatschappelijke bestemming. In
de afgelopen vijfentwintig jaar steunden het VSBfonds zo’n 40.000 projecten, samen goed voor een
donatiebedrag van € 700 miljoen.
Het VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief
meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Dit doen
zij door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. Het VSBfonds is actief op drie
gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst &
Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en
Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen.
Let op! Uw groene initiatief dient een sterke link met het bij elkaar brengen van mensen en het deelnemen van (kwetsbare) mensen aan het sociale en economische leven óf een sterke link met kunst en
cultuur te hebben.
Doelgroep
Alleen projecten van private rechtspersonen zoals stichtingen en verenigingen worden door
VSBfonds ondersteund. Ze steunen geen projecten van individuen.
Criteria
Welke Mens- en Maatschappijprojecten ondersteunt VSBfonds?
Het VSBfonds ondersteunt Mens & Maatschappij projecten die zich richten op:
• ontmoeten: het VSBfonds ondersteunt initiatieven waarbij mensen elkaar ontmoeten, zodat ze
elkaar leren kennen, begrijpen en respecteren;
• meedoen: projecten waardoor kwetsbare groepen kunnen deelnemen aan het sociale leven,
zodat ze niet aan de zijlijn hoeven te staan;
• arbeid: het VSBfonds verstrekt donaties aan projecten die mensen helpen naar eigen vermogen
deel te nemen aan het sociale en economische leven. Projecten die bijdragen aan het actiever
maken van mensen en het toerusten van mensen om in verschillende fases van hun leven hun
kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
Voorwaarden
Voor de voorwaarden kunt u de volgende link raadplegen
https://www.VSBfonds.nl/aanvragen/algemene-criteria.
Voorbeeld initiatieven
Per gebied en project staan voorbeelden genoemd van eerdere projecten waaraan het VSBfonds
heeft bijgedragen. Kijk hiervoor op de volgende twee links
https://www.VSBfonds.nl/mens-maatschappij, https://www.VSBfonds.nl/kunst-cultuur.
En kies vervolgens aan de linkerkant van de pagina een project waarvan u voorbeelden wilt
bekijken.
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Aanvraagprocedure
Voor de aanvraagprocedure kunt u de volgende link raadplegen
https://www.VSBfonds.nl/aanvragen/procedure.
Voor het aanvraagformulier en de handleiding voor het doen van een aanvraag kunt u de volgende
link raadplegen https://www.VSBfonds.nl/aanvragen/aanvraagformulier.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u de volgende website raadplegen https://www.VSBfonds.nl/.
Ook kunt u een e-mail sturen naar: info@VSBfonds.nl of u kunt bellen naar: (030) 230 33 00.
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1.15

Sluyterman van Loo

Achtergrondinformatie
Fonds Sluyterman van Loo – Ouderenprojecten bevordert de kwaliteit van leven van ouderen in
Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Jaarlijks ondersteunen zij enkele honderden
initiatieven en projecten met een financiële bijdrage. Dit zijn projecten die zich primair richten op
kwetsbare ouderen. In veel van deze projecten spelen vrijwilligers, met name actieve senioren, een
belangrijke rol.
Kernwaarden die Sluyterman van Loo hanteert zijn:
• Waardigheid: gezien worden en uzelf zien | van betekenis zijn en blijven
• Zingeving: waarvoor kom ik mijn bed uit | terugblikken op het leven | verdieping
• Autonomie: regie behouden | keuzes kunnen maken
Let op! Uw groene initiatief dient een sterke link met het bevorderen van de levenskwaliteit van ouderen te hebben.
Doelgroep
Organisaties gevestigd in Nederland.
Voorwaarden
Fonds Sluyterman van Loo subsidieert projecten die
• primair gericht zijn op het welzijn van kwetsbare ouderen in Nederland en het Caribisch deel
van het Koninkrijk
• in tijd beperkt zijn, dan wel kans maken op vervolgfinanciering al of niet door derden
• tijdens de behandeling van de aanvraag nog niet zijn gestart
De aanvragen worden onder meer beoordeeld op financiële haalbaarheid, belang van het project
voor de doelgroep en continuïteit van het project en de organisatie. Een financiële bijdrage van
Fonds Sluyterman van Loo dekt slechts bij uitzondering de volledige kosten van een project. Een
eigen bijdrage of cofinanciering door andere partijen zijn doorgaans voorwaarden. Een aanvraag
kan slechts betrekking hebben op één project.
Voor subsidie komen niet in aanmerking:
1. Natuurlijke personen
2. Overheidsinstellingen
3. Projecten met een commercieel karakter
4. Verzoeken om individuele steun
5. Wetenschappelijk onderzoek
6. Bijdragen ten behoeve van fondsenwerving, fondsvorming, vermogensopbouw
7. (Vervangings)investeringen in onroerend goed (aankoop, verbouw, tuinaanleg)
8. Inrichtingskosten (meubilair, aankleding, beweegtoestellen, biljarts, computers/tablets, kookvoorzieningen, onderdelen van een belevingstuin)
9. Projecten die in het buitenland worden uitgevoerd
10. Projecten die redelijkerwijs onder zorgverzekeraars of overheidsfinanciering vallen
11. Projecten die reeds zijn gestart ten tijde van het indienen van de aanvraag
12. Congressen en symposia, tenzij e.e.a. voortvloeit uit een door Fonds Sluyterman van Loo gefinancierd project (aparte aanvraag indienen)
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

Jubileum en/of openingsactiviteit
Productie van (documentaire) films
Publicaties
Deskundigheidsbevordering van betaalde medewerkers
Kosten gericht op ledenwerving
Mobiliteit, bijvoorbeeld aanschaf van (rolstoel)bus, duo-fiets

Voorbeeld initiatieven
Via de volgende link kunt u projecten bekijken die een bijdrage hebben ontvangen van Sluyterman
van Loo http://www.fondssluytermanvanloo.nl/projecten/.
Aanvraagprocedure
Wanneer u denkt dat uw project in aanmerking komt voor een bijdrage (zie criteria & uitsluiting)
kunt u bij hun een QuickScan doorlopen. In deze QuickScan beantwoordt u een aantal vragen,
waarmee u kunt vaststellen of uw project binnen de criteria van Fonds Sluyterman van Loo valt.
Op grond van een positieve uitkomst van de QuickScan schatten zij in dat er een kans is dat uw
project voor financiering in aanmerking komt. U wordt dan aan het einde van de QuickScan uitgenodigd zich te registreren en uw aanvraag in te dienen. In de aanvraagprocedure staat beschreven welke stukken zij daarvoor nodig hebben. Via de volgende link kunt u een QuickScan maken
http://www.fondssluytermanvanloo.nl/aanvragen/quickscan/.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u de volgende website raadplegen www.fondssluytermanvanloo.nl. Ook
kunt u een e-mail sturen naar: info@fondssluytermanvanloo.nl of u kunt bellen naar: 0251 - 260 650.
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1.16

Ondernemen met Natuur

Achtergrondinformatie
De provincie wil de ontwikkeling en het beheer van natuur en landschap mede vorm geven vanuit
economisch initiatieven en ondernemerschap. Ook wil zij stimuleren dat de economische en sociaal
maatschappelijke waarden van natuur op innovatieve wijze benut wordt, waarbij een deel van de
financiële opbrengsten ten goede komen aan natuur. Deze samenwerking is goed voor de natuur en
milieu en de ontwikkeling van de Brabantse economie.
Projecten die zich richten op de aanleg van nieuwe natuur, komen in aanmerking voor subsidie.
Ook het opstellen en uitvoeren van een businesscase gericht op het beheren van natuur en landschap en de biodiversiteit van gronden die binnen en buiten landgoederen liggen, is subsidiabel. Tot
slot zijn ook plannen die nieuwe bronnen van inkomsten ontwikkelen voor de natuur en het landschap subsidiabel. Ondernemingen en eigenaren van landgoederen, kunnen subsidie aanvragen.
Doelgroep
Ondernemingen en eigenaren van landgoederen, kunnen subsidie aanvragen.
Voorwaarden
Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:
• het project wordt uitgevoerd in het landelijk gebied van de provincie Noord-Brabant;
• het projectplan bevat in ieder geval een analyse van financiële risico’s en kansen.
Overige voorwaarden voor de subsidieregeling kunt u vinden in paragraaf 5 van de volgende link
http://www.brabant.nl/loket/regelingen/CVDR601479_5.aspx.
Aanvraagprocedure
Van 4 oktober 2017 tot en met 28 juni 2019 kunt u hiervoor een aanvraag indienen of zoveel
eerder als het subsidieplafond is bereikt. Het totaal beschikbare budget verschilt per activiteit. Zie
hiervoor artikel 5.10 van de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant 2016. U kunt een aanvraag
indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. U kunt het aanvraagformulier
via de volgende link invullen http://admin.sduconnect.nl/linked_forms/1507530760Aanvraagformulier_Ondernemen_voor_natuur_par_5_beveiligd.doc. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele
bijlagen naar het postadres van de provincie.
De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.
Meer informatie
Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 680 82 82
tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. Kijk voor meer informatie op de volgende website
https://www.brabant.nl/loket/producten-en-diensten/detail.aspx?id=13025.
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1.17

Fonds NutsOhra

Achtergrondinformatie
In Nederland kunnen veel mensen niet aan de samenleving meedoen zoals ze zouden willen.
Bijvoorbeeld omdat ze kwetsbaar zijn door een chronische ziekte of een beperking. Fonds
NutsOhra vindt dat een kwetsbare gezondheid een waardevol leven niet in de weg mag staan.
Daarom zetten zij zich in voor het vergroten van kansen, op meer gezondheid, kwaliteit van leven
en toekomstperspectief.
U kunnen ontplooien en meedoen, betekent voelen dat u ertoe doet. Een beperking maakt dit lastig,
maar niet onmogelijk! FNO kijkt verder dan de beperking, naar de mogelijkheden die er wél zijn.
Ook als er langdurig zorg nodig is. Dit doen ze door het samenbrengen van partijen, het verzamelen en delen van kennis, en door het financieren van projecten.
Vier programma’s
Om de komende jaren echt een verschil te kunnen maken, richten ze zich met vier programma’s op
mensen die om verschillende redenen kwetsbaar zijn:
• Zorg én Perspectief - Voor jongeren (0 – 25 jaar) met een chronische aandoening
• Gezonde Toekomst Dichterbij - Voor kansarme gezinnen
• Meer Veerkracht, Langer Thuis - Voor alleenstaande ouderen (> 65 jaar) met een beperking
• Klein Geluk - Voor mensen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg
In dit subsidieoverzicht is alleen het programma ‘Klein Geluk’ opgenomen. Dit Programma richt zich
op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak
van gezondheid. Volgens dezelfde werkwijze kunt u echter ook een aanvraag indienen bij een van
de drie andere programma’s.
Doelgroep
Het programma Klein Geluk is bedoeld voor mensen die door hun langdurige gezondheidsbeperking minder kwaliteit van leven ervaren. Voor jonge en oude mensen die zelfstandig, onder begeleiding of in een zorginstelling wonen. De doelgroep is enorm divers. Iedereen is uniek, maar heeft
met elkaar gemeen dat de afhankelijkheid en de beperking(en), ‘gewone’ dingen en geluk minder
vanzelfsprekend maken.
Voorwaarden
Het programma Klein Geluk loopt van 1 januari 2018 tot 1 januari 2022 en heeft een budget van 3
miljoen euro. Gekozen is voor de volgende subsidiemogelijkheden:
Subsidie voor materialen, dagbesteding en evenementen die een bijdrage leveren aan de kwaliteit
van leven van mensen met een langdurige beperking op het vak van gezondheid. Hiervoor worden
6 calls uitgeschreven gedurende de looptijd van het programma.
Subsidie voor het bewerkstelligen van een structurele verandering die een positieve bijdrage levert
aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Hiervoor worden gedurende het programma 3 thema calls uitgeschreven. De kaders hiervoor
worden medio 2018 vastgesteld. Kijk voor de meest actuele informatie op de volgende website
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/klein-geluk/.
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Voorbeeld initiatieven
Op dit moment zijn er binnen Klein Geluk nog geen projecten toegekend. Zodra
de eerste projecten van start gaan worden ze op de volgende link getoond
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/klein-geluk/projecten/.
Aanvraagprocedure
Voor de aanvraagprocedure kunt u de volgende link raadplegen
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/wp-content/uploads/2016/09/Wat-vraagt-FNO-bij-het-doenvan-een-aanvraag.pdf.pagespeed.ce.3ZIQW1B2mZ.pdf.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u de volgende website raadplegen https://www.fnozorgvoorkansen.nl/.
Of u kunt een e-mail sturen naar: info@fondsnutsohra.nl of u kunt bellen naar: 085 040 32 60.
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1.18

Piet Oudolf Groen in de buurt Fonds

Achtergrondinformatie
Tuin- en landschapsontwerper Piet Oudolf heeft samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds het Piet
Oudolf Groen in de Buurt Fonds ingesteld. Dit nieuwe CultuurFonds op Naam - met een startkapitaal van 75.000 euro – heeft als doel om braakliggende terreinen in de stad om te vormen tot een
groene omgeving. Het Cultuurfonds heeft dit fonds geschonken aan Oudolf ter ere van de Prins
Bernhard Cultuurfonds Prijs 2013, die hij in november 2013 ontving.
Oudolf constateert in zijn werk een groeiende vraag om in buurten iets met planten en groen in
de breedste zin van het woord te doen. Er zijn al veel initiatieven op dit gebied, zoals buurttuinen,
stadsgroentetuinen en schooltuinen. Maar de financiële middelen om dit soort projecten mogelijk te
maken zijn schaars
Voorwaarden
U kunt de volgende link raadplegen om te lezen over de doelstelling, criteria en procedure om in
aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds https://aanvragen.cultuurfonds.nl/uploads/files/downloads/PIETOUDOLFGROENINDEBUURTFONDS.pdf.
Aanvraagprocedure
Het Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds is per 1 januari 2014 actief bij het Cultuurfonds. De
aanvragen voor dit fonds worden behandeld tijdens de vergaderingen van de adviescommissie
Natuur. Op de volgende link kunt u de deadlines voor het insturen van een aanvraag bekijken
https://aanvragen.cultuurfonds.nl/aanvragen/inzendtermijnen/inzendtermijnen.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u de volgende link raadplegen https://aanvragen.cultuurfonds.nl/
aanvragen/overige-regelingen/piet-oudolf-groen-in-de-buurt-fonds.
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1.19

Fonds voor kleinschalige projecten natuureducatie

Achtergrondinformatie
Fonds voor kleinschalige projecten natuureducatie is een fonds op naam dat is ingeschreven bij het
Prins Bernard Cultuur fonds. Zij geven financiële ondersteuning aan educatieve projecten op het
gebied van natuurbehoud.
Voorwaarden
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
Voor meer informatie kunt u de volgende link raadplegen
https://www.cultuurfonds.nl/fonds/fonds-kleinschalige-projecten-natuureducatie. Ook kunt u bellen
naar: (020) 520 6130 of u kunt een e-mail sturen naar: info@cultuurfonds.nl.
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2.

Subsidies en fondsen

2.1

Het Groene Woud vergroting biodiversiteit

Achtergrondinformatie
Vanuit Streekfonds Het Groene Woud is € 10.000, - beschikbaar gesteld voor projecten en activiteiten die op een vernieuwende manier bijdragen aan het vergroten van de soortenrijkdom. Stichting
LNMH (Landschap Natuur en Milieu Haaren) is trekker van het project.
Criteria
Gangbare projecten zoals het plaatsen van nestkasten en het planten van inheemse struiken hebben
inmiddels hun nut bewezen, maar met ‘meer van hetzelfde’ komen we er niet. Meestal komen
biodiversiteitsinitiatieven uit de koker van natuurverenigingen. De tijd is nu rijp om ook groepen
aan te spreken die weliswaar een ander doel hebben, maar daarbij wel plezier hebben in het
aantrekken van bijvoorbeeld vogels en vlinders. Ook valt te denken aan het combineren van een
monumentale omgeving met eetbare planten of bomen, waardoor de aantrekkingskracht voor een
bezoek door ouders met kinderen wordt vergroot. Daarom nodigt LNMH allerlei groepen uit voor
het indienen van projecten: van sportclub tot scouting en van buurtvereniging tot heemkundekring.
De ambitie is om te komen tot twaalf groene initiatieven, door het hele Het Groene Woud-gebied
heen. Het is de bedoeling dat de groepen die de initiatieven ontwikkelen deze ook gaan uitvoeren. Bedrijven en particulieren zijn uitgesloten van deelname: voor hen bestaan er alternatieve
financieringsmogelijkheden.
Aanvraagprocedure
De toekenning van vouchers wordt verdeeld in drie of vier perioden. Aanvragen voor de tweede
ronde kunnen tot uiterlijk 15 februari 2018 bij LNMH worden ingediend. Het aanvraagformulier is
verkrijgbaar via lnmh.projecthgw@gmail.com. De data voor de derde en vierde ronde zijn nog niet
bekend.
Meer informatie
Telefonische informatie kan worden ingewonnen bij projectleider Tiny Vermeer uit Helvoirt. Zij is
bereikbaar via 06 – 22123917. Kijk voor meer informatie op de volgende website http://www.
hetgroenewoud.com/actueel/nieuws/het-groene-woud-zoekt-out-of-the-box-projecten-voor-meer-biodiversiteit/659.
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2.2

Het Groene Woud Stimulering Jongerenprojecten

Achtergrondinformatie
Het Groene Woud roept jongeren uit Het Groene Woud op om met nieuwe projectideeën te komen,
die met hulp van het Streekhuis Het Groene Woud worden ontwikkeld tot uitvoeringsprojecten. Ter
stimulering draagt het Streekhuis Het Groene Woud maximaal duizend euro per project bij aan de
ontwikkeling van het idee tot een projectplan en de uitvoering ervan.
Doelgroep
Jongeren in Het Groene Woud.
Voorwaarden
• Het idee draagt bij aan de streekdoelen van Het Groene Woud.
• Het Groene Woud heeft tot doel het karakteristieke landschap te behouden en te versterken,
groene economie te stimuleren, leefbaarheid en samenwerking te bevorderen en ondernemers
en bewoners te betrekken.
• Het betreft een idee, dat met de bijdrage van het Streekhuis verder wordt uitgewerkt en
uitgevoerd.
• Er is sprake van meerdere samenwerkende partijen.
• De initiatiefnemer levert zelf ook een aantoonbare bijdrage (dat kan ook in uren).
• Aanvragen worden digitaal ingediend bij het Streekhuis.
• Van de toegekende bijdrage wordt 80% betaald als het uitgewerkte idee is goedgekeurd door
het streekhuis en de uitvoering start.
• De overige 20% wordt betaald zodra het resultaat is gerapporteerd aan het streekhuis.
Aanvraagprocedure
Het aanvraagformulier en een beschrijving van de aanvraagprocedure kunt u via de volgende link
downloaden http://www.hetgroenewoud.com/download/2537/documenten/apr-17Intakeformulier_
regeling_Stimulering_jongerenprojecten_met_toelichting.doc.
Meer informatie
Mocht u vragen hebben over de regeling, neem dan contact op met Johan van Cuyck van Streekhuis
Het Groene Woud via 0411-631031. Of kijk op de volgende website http://www.hetgroenewoud.
com/organisatie/streekraad/stimulering-jongerenprojecten.
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2.3

Het Groene Woud Stimulering Projectideeën Streekhuis

Achtergrondinformatie
Het bestuur van Het Groene Woud vindt het belangrijk dat goede projectideeën, die een wezenlijke
bijdrage kunnen leveren aan de doelen van Het Groene Woud, worden uitgewerkt tot een goed
en uitvoeringsgereed projectplan. Soms ontbreken daarvoor de tijd en/of de mogelijkheden. In dat
geval kan gebruik worden gemaakt van de stimuleringsregeling van de Stichting Streekhuis Het
Groene Woud. Bij honorering draagt het Streekhuis ter stimulering vijftig procent bij aan de ontwikkeling van uw initiatief tot een maximum van vijfduizend euro.
Doelgroep
Partners in Het Groene Woud.
Voorwaarden
Om van deze regeling gebruik te kunnen maken zijn een aantal voorwaarden van toepassing. De
belangrijkste zijn:
• Het idee draagt bij aan de streekdoelen van Het groene Woud (visie, uitvoeringsprogramma).
• Het betreft een regionaal/bovenlokaal idee, dat met de bijdrage van het streekhuis wordt
uitgewerkt tot een uitvoeringsgereed projectplan. De bijdrage is specifiek niet bedoeld voor de
uitvoering van het project.
• Er is sprake van minimaal drie regionaal samenwerkende partijen, waarvan er zeker één een
streekrekening Het Groene Woud heeft.
• De ideehebber levert zelf ook een bijdrage (in geld, uren en/of natura).
• Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Streekhuis in Liempde.
• De bijdrage wordt achteraf betaald als het product (uitvoeringsgereed projectplan) is ingeleverd en goedgekeurd. De projectadviescommissie (PAC) Het Groene Woud beoordeelt het
eindproduct.
Aanvraagprocedure
Het aanvraagformulier en aanvullende informatie over de regeling kunt u via de volgende link downloaden http://www.hetgroenewoud.com/download/2537/documenten/apr-17Intakeformulier_regeling_Stimulering_jongerenprojecten_met_toelichting.doc.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u de volgende website raadplegen http://www.hetgroenewoud.com/organisatie/streekraad/menukaart/financiële-ondersteuning/
subsidieregeling-stimulering-projectideeën-streekhuis.
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2.4

Het Groene Woud Boekenfonds

Achtergrondinformatie
Eén van de doelstellingen van Het Groene Woud is de betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij Het Groene Woud te vergroten. Onder andere door ervoor te zorgen dat mensen kennis
hebben over en van daaruit trots zijn op hun prachtige omgeving. Een manier om kennis over Het
Groene Woud te ontsluiten en te delen is het maken en uitgeven van boeken die gaan over de kernwaarden en kernkwaliteiten van Het Groene Woud. De besturen van Stichting Streekhuis en Stichting
Streekfonds Het Groene Woud hebben daarom een boekenfonds opgericht, voor het medefinancieren van boeken over Het Groene Woud.
Doelgroep
Bewoners en ondernemers in Het Groene Woud.
Voorwaarden
Om voor een bijdrage uit het boekenfonds in aanmerking te komen geldt een aantal voorwaarden:
• Het onderwerp is inhoudelijk gerelateerd aan de doelstellingen van Het Groene Woud, en
gericht op vergroting van kennis van en trots op Het Groene Woud;
• Het onderwerp van het boek is niet al eerder door het Streekfonds of Streekhuis (mede)
gefinancierd;
• Een vergelijkbaar boek over hetzelfde onderwerp is niet al eerder uitgegeven;
• Het betreft een professionele uitgave (dus bv niet gekopieerd);
• De oplage is minstens vijfhonderd exemplaren;
• Het Groene Woud moet duidelijk zichtbaar in het boek zijn opgenomen (minimaal plaatsing
logo en vermelding als medefinancier);
• Teksten en foto’s worden voor minstens tachtig procent kosteloos door vrijwilligers geleverd;
• Er mag geen sprake zijn van winst, tenzij de winst naar het Streekfonds gaat danwel aantoonbaar aan een Het Groene Woud-project wordt besteed. Een bijdrage die vanuit de verkoop
terugvloeit naar het Streekfonds is zeer wenselijk; dit maakt het mogelijk voor het Streekfonds
om andere projecten die Het Groene Woud verder te versterken financieel te ondersteunen.
• De bijdrage is maximaal € 1.000;
• Als de aanvrager een RaboStreekrekening Het Groene Woud heeft is de bijdrage maximaal
€ 2.000;
• Er worden minimaal tien boeken kosteloos aan het Streekhuis geleverd;
• Om het gedrukte papier te compenseren wordt door de initiatiefnemer voor elke vijfhonderd
gedrukte boeken minstens twee (fruit)bomen (maat 10/12) of twintig meter streekeigen haag
(maat 60-80) geschonken aan Het Groene Woud.
• Dat kan door deze zelf te (laten) planten (voorkeur) of door een donatie aan het streekfonds
(€ 100 voor elke vijfhonderd gedrukte boeken). Het streekfonds zorgt dan dat daarvoor aanplant plaats vindt via een beplantingsproject in Het Groene Woud.
• In overleg met het communicatieteam van Het Groene Woud wordt een persbericht uitgegeven
bij het verschijnen van het boek;
• De aanvraag bevat minimaal een duidelijk beschreven (beknopt) projectplan met gespecifieerde
begroting en een sluitend financieringsvoorstel. De aanvraag wordt ingediend bij het Streekhuis
Het Groene Woud via streekhuis@hetgroenewoud.com. Na advies door de Project Advies
Commissie neemt het bestuur van Stichting Streekfonds Het Groene Woud het besluit over wel/
niet toekenning van de gevraagde bijdrage uit het boekenfonds.
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•

Een toegekende bijdrage wordt achteraf betaald, na goedkeuring van het boek en na ontvangst
van de twintig boeken. De beoordeling van het eindproduct vindt plaats door de Project Advies
Commissie (PAC) Het Groene Woud.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u op de volgende website kijken http://www.hetgroenewoud.com/
organisatie/streekraad/menukaart/financiële-ondersteuning/boekenfonds.
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2.5

Het Groene Woud Streekfonds

Achtergrondinformatie
De doelstelling van Streekfonds Het Groene Woud is jaarlijks een bedrag van minimaal € 200.000
uit te keren aan duurzame projecten in Het Groene Woud. Dit bedrag wordt bijeengebracht door
bedrijven en organisaties in Het Groene Woud ten behoeve van Het Groene Woud.
Doelgroep
De aanvrager moet beschikken over een RaboStreekRekening Het Groene Woud of op een andere
wijze bijdragen aan het Streekfonds.
Criteria
Projecten binnen Het Groene Woud die in aanmerking willen komen voor een bijdrage uit het
Streekfonds, moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de aanvrager beschikken over
een RaboStreekRekening Het Groene Woud of op een andere wijze bijdragen aan het Streekfonds.
Ook moet het project bijdragen aan het versterken van de kernkwaliteiten van Het Groene Woud.
Uiteraard moet het project worden uitgevoerd in Het Groene Woud, dat wil zeggen in de gemeenten Best, Boxtel, Haaren, Oirschot, Oisterwijk, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Son en
Breugel, Vught of in de drie omliggende steden ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg.
Voorwaarden
Voor de voorwaarden waar het initiatief aan moet voldoen kunt u onderstaande link raadplegen
http://www.hetgroenewoud.com/download/575/templates/default/files/documenten/Programma_
Streekfonds_Het_GroeneWoud_juni_2011.doc.
Voorbeeld initiatieven
Het Groene Woud heeft met behulp van het Streekfonds al veel projecten kunnen ondersteunen.
Door naar onderstaande link te gaan kunt u het overzicht van alle verwezenlijkten projecten bekijken
http://www.hetgroenewoud.com/organisatie/Streekfonds/projecten/overzicht.
Aanvraagprocedure
Via deze link kunt u een initiatief indienen door het aanvraagformulier in te vullen
http://www.hetgroenewoud.com/download/2523/documenten/Aanvraagformulier_Streekfonds_
Het_Groene_Woud_jan2017.docx.
Als u een idee voor een initiatief heeft maar u weet niet goed hoe u dit concreet kan maken dan
kunt u een adviesgesprek aanvragen. Hiervoor moet u eerst uw projectidee aanmelden op de onderstaande link
http://www.werkplaatshetgroenewoud.com/.
Meer informatie
Voor meer informatie over Het Groene Woud en het Streekfonds kunt u onderstaande link raadplegen http://www.hetgroenewoud.com/organisatie/Streekfonds/.
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2.6

Mooi zo Goed zo (Den Bosch)

Achtergrondinformatie
Bij sociale sponsoring snijdt het mes aan twee kanten. Sociaal-culturele projecten, die uit zichzelf
niet tot wasdom kunnen komen, worden nu gerealiseerd. Tegelijk kan het bedrijfsleven inspelen op
verwachtingen van de consument, die het imago van een onderneming immers beoordeelt op méér
dan alleen een goed product. Door maatschappelijke projecten te steunen maakt een bedrijf zich
niet alleen bekend, maar ook bemind in de lokale samenleving. En, goodwill verdient zichzelf terug!
Doelgroep
De aanvrager dient woonachtig te zijn in Den Bosch.
Criteria
Inwoners van ‘s-Hertogenbosch dragen ideeën aan ter verbetering van de woon- en werkomgeving.
De projectgroep Mooi zo Goed zo, bestaande uit bedrijfsleven, gemeente, media en maatschappelijke organisaties, beoordeelt elk idee op doelstelling en haalbaarheid. Zo verwerven projecten als
het ware het ‘keurmerk’ dat zij het vertrouwen en de medewerking van het plaatselijke bedrijfsleven
ook werkelijk verdienen.
Bedrijven en instellingen worden door Mooi zo Goed zo benaderd met het verzoek mee te werken
aan het project.
Het project wordt uitgevoerd door bewoners in samenwerking met de sponsors. Na realisatie van
een project volgt een feestelijke opening/oplevering, waarbij de sponsors worden bedankt en de
Bossche media aanwezig is.
Voorwaarden
Projecten, waarvoor Mooi zo Goed zo werkt, kenmerken zich door:
• Het project moet uitgevoerd (kunnen) worden door vrijwilligers.
• Het project moet (een stukje) ‘s-Hertogenbosch leefbaarder maken.
• Mogelijke relaties met andere organisaties (bijvoorbeeld gemeente) mogen niet strijdig zijn met
sponsor- en fondsenwerving via Mooi zo Goed zo.
• Het project moet openbaar toegankelijk zijn, dan wel een gemeenschapsdoel dienen.
• Het project moet eenvoudig te realiseren zijn.
• Het gaat om éénmalige kosten of investeringskosten en niet om structurele kosten zoals salariskosten, in te huren deskundigheid, huurkosten e.d.
Voorbeeld initiatieven
Op de volgende link staan alle projecten die ondersteund zijn door Mooi zo Goed zo
http://www.mzgz.nl/content/projecten.
Aanvraagprocedure
Heeft u een goed idee of een project dat wel wat sponsoring, steun of hulp kan
gebruiken? Dan kunt u contact opnemen met Mooi zo Goed zo via de volgende link
http://mzgz.nl/content/contactformulier. Of u kunt bellen naar 073 - 612 44 88.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u op de volgende website kijken http://www.mzgz.nl/.
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3.

Persoonlijke ervaring

Als derdejaars bestuurskundige heb ik tijdens het maken van het overzicht de overweldigende
motivatie, energie en ambitie gezien bij groene initiatiefnemers uit Brabant gezien. Er veel actieve
Brabanders met een liefde voor natuur en een zorg voor de samenleving die een groen initiatief
hebben opgezet. Ik heb ook gezien dat het voor hen niet altijd makkelijk is, het starten en voortzetten van een groen initiatief. Het is niet makkelijk. En daarom, als steuntje in de rug, is dit overzicht
gemaakt. Voor iedereen die een groen initiatief heeft of de ambitie heeft om er een op te zetten.
Voor de eerste keer of de tweede of derde of vierde keer...
De ambitie om de eigen omgeving, Brabant en Nederland positief te veranderen door de inzet
van natuur leeft volop in de samenleving. Ik heb dit zelf mogen zien, horen en ervaren tijdens de
gesprekken die ik met een aantal groene initiatiefnemers uit Brabant heb gevoerd. De enorme
motivatie en de verreikende ambities zijn overweldigend en verwarmend. Het is geweldig om als
bestuurskundestudente te zien wat mensen samen voor elkaar kunnen krijgen, en hoe relatief kleine
veranderingen een grote impact hebben op hun omgeving.
De groene initiatiefnemers waar ik mee gesproken heb hebben allen een uniek initiatief en unieke
ambities. Wat zij wel met elkaar delen is een enorme betrokkenheid bij de samenleving, hun liefde
voor de natuur en een flinke dosis doorzettingsvermogen. Mede door deze initiatiefnemers is dit
document mogelijk gemaakt. Door hun inspirerende verhalen en concrete tips.
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