Fondsen en subsidies voor lokale groene initiatieven
Gemeente Amsterdam
1. De gemeente Amsterdam kent verschillende subsidieregelingen:
• https://www.amsterdam.nl/subsidies/
• https://www.amsterdam.nl/subsidies/subsidies-onderwerp/
•
•
•
•

Groene en duurzame subsidies : aanvragen financiering
Medebeheer groen en schoon: adopteren en beheren
Aanplant nieuwe bomen: op eigen grond
Groene daken en gevels: op eigen dak

2. Groene buurtprojecten:
• Groen in de Buurt (GiB) regeling: budget vanuit stadsdeel
• Stadslandbouw- en Voedselinitiatieven: duurzaam en innovatief
• Projectvoorbereiding duurzame initiatieven: circulaire economie

Gemeente Amsterdam, NME-fonds
De gemeente Amsterdam heeft ANMEC gevraagd om het secretariaat te voeren over
het NME- fonds.
Wat is het NME-fonds Amsterdam?
Het NME-fonds is een fonds dat de gemeente Amsterdam beschikbaar stelt om natuur en
duurzaamheidseducatie te stimuleren in Amsterdam. Zowel bewonersgroepen werkzaam in
natuur en duurzaamheid als projecten van stichtingen en verenigingen kunnen in aanmerking
komen voor financiële ondersteuning uit het NME-fonds.
Wat doet het NME-fonds?
Het NME-fonds ondersteunt initiatieven voor natuur- en duurzaamheid educatie binnen gemeente
Amsterdam. Het fonds is ter beschikking gesteld door de gemeente Amsterdam. Wij verzorgen de
uitvoering van het fonds. Indicatief is er jaarlijks € 20.000,- beschikbaar om initiatieven financieel te
ondersteunen. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvragen. Aanvragen kunnen
worden gedaan door bewonersgroepen als wel stichtingen en verenigingen binnen de gemeente
Amsterdam. We vinden het belangrijk dat aanvragers samenwerken met andere instellingen
en educatie als uitgangspunt hebben. Ook is er sprake van een maatschappelijke behoefte.
Hoe doe ik een aanvraag bij het NME-fonds?
Wanneer je een goed idee hebt of een project voor natuur en duurzaamheidseducatie in jouw
omgeving dan kan je contact opnemen met onze adviseur Lidy Zeinstra. We kunnen jouw projectidee bespreken en kijken of je in aanmerking komt voor een bijdrage uit het NME-fonds.
Vervolgens doe je een officiële aanvraag voor een bijdrage. Natuurlijk kan je ook direct een
aanvraag indienen. De deadline voor de aanvragen is 31 maart.
https://anmec.nl/component/zoo/item/nme-fonds-2019.html

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/

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

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/

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

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: zie website
Contact: info@vandijknijkamp.nl, 020-6228115
Meer informatie: http://fondsnme.nl/

Prins Bernhard Cultuurfonds
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 voordat u het aanvraagformulier invult:
Aanvraagformulier:
Aanvraagformulier landelijk (natuur)
Afdeling landelijk (natuur): (020) 520 6130, info@cultuurfonds.nl .
Meer informatie: https://www.cultuurfonds.nl/aanvragen

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.

Meer informatie: https://www.cultuurfonds.nl/fonds/piet-oudolf-groen-in-de-buurt-fonds

Fondsen in beheer bij het Cultuurfonds
Hieronder staat een overzicht van fondsen die in beheer zijn van het Cultuurfonds.

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

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

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

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

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

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

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/

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?
Intensieve en individuele begeleiding bij het opzetten van je campagne, gemiddeld beoordelen
initiatiefnemers ons met een 8.
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/

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.

Contact: 026-4455146 of kmp@knhm.nl
Meer informatie: https://kernmetpit.mett.nl/home/default.aspx

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/

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

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:
• Verzamel een team collectanten. Maak hierbij gebruik van de wervingsposters.
• Wie loopt waar? Maak een wijkindeling voor jouw team. Werf extra collectanten voor de
straten die je over hebt.
• Voorzie je team van materiaal. Regiocoördinatoren bestellen (vanaf december) de
collectematerialen gratis online.
• Ga collecteren. Informeer vooraf lokale media en kondig de Collecte aan op social
media.
• 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/

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.

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
Sociaaleconomische 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/

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 (maximaal 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/

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 maximumleeftijd van 18 jaar.
Meer informatie vind je in het aanvraagformulier.
Contact: info@madurodamkinderfonds.nl
Meer informatie:
www.madurodam.nl/nl/organisatie/goede-doelen

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

Janivo Stichting
De Janivo Stichting steunt sociale projecten voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen 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 jongvolwassenen 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

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 aanvraagformulier
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: https://www.anwb.nl/lidmaatschap/maatschappelijk/anwb-fonds-helpt-je-opweg#wat-voor-projecten-komen-in-aanmerking

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/

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/

