Groene fondsenwerving
Om de groene wensen van jouw zorginstelling te realiseren, heb je mensen en materialen
nodig. Ook vaak professionele hulp voor locatie, ontwerp, aanleg en educatie. Dit kost geld.
Hoe regel je medefinanciering van jouw vergroeningsplannen?
Hieronder staan enkele tips voor het benaderen van een financier. IVN kan helpen met het
zoeken naar medefinanciers.

Financiers

Provincies, gemeenten en (regionale) fondsen geven regelmatig geld aan leuke lokale initiatieven. Vooral als jullie met buurtbewoners, burgers en kinderen aan de slag gaan, die samen een
leuke groene, ontmoetingsplek willen creëren. Het Grijs Groen en Gelukkig - concept is concreet
en sluit goed aan bij een aantal trends in fondsenwervingsland: participatie, groen in de buurt
en sociale cohesie.

Tips voor het benaderen van financiers

1. Verdiep je in de website van de financier
Op de website staat wat de financier belangrijk vindt. Misschien is het thema sociale cohesie
van belang of juist biodiversiteit. Gebruik de woorden van de financier. Taal en woordkeuze
is echt belangrijk!
2. Bel even op om kennis te maken
Bel op en stel je even voor. Vertel waarom jouw hart sneller gaat kloppen van de vergroening van jouw zorginstelling. Hoe persoonlijker, hoe beter. Vraag of je een kort voorstel op
mag sturen. Probeer via een warm contact binnen te komen, via iemand die je goed kent.
Vraag ook binnen je eigen netwerk of zij fondsen of bedrijven kennen die enthousiast worden van jullie vergroeningsplannen.
3. Stuur je idee op 1 A4 toe en vraag feedback
Waarschijnlijk mag je je idee insturen. Houd het kort en vraag om feedback. Vraag ook welke bijlagen of informatie ze nog meer willen ontvangen. Denk aan statuten, KvK-nummer,
recent jaarverslag en jaarrekening etc.
4. Dien een complete aanvraag in
Je kent nu de contactpersoon van het fonds en hebt een reactie ontvangen. Verwerk de
feedback in je aanvraag stuur je aanvraag in volgens de voorwaarden van de geldverstrekker.
5. Afwachten en duimen!
Je kan altijd even bellen om te vragen of de aanvraag goed ontvangen is en wanneer ze denken uitsluitsel te kunnen geven. Sommige fondsen publiceren het vergaderschema. Toch
weer even een contactmoment.

Samenvatting
1. Verdiep je goed in de wensen van de financier.
2. Ga op zoek naar warme contacten, zorg dat je via via binnenkomt.
3. Maak je verhaal zo persoonlijk mogelijk, laat zien waarom jij en jouw team zo gepassioneerd
zijn over dit project! Voeg voorbeelden, quotes van deelnemers en succesverhalen toe.
4. Vermeld cofinanciering. Fondsen financieren graag als anderen ook meedoen.
Vier potentiële financiers
Gemeenten, provincies en het Prins Bernard Cultuurfonds en het Oranje Fonds zijn vier mogelijke financiers, die landelijk actief zijn. Er zijn ook regionale fondsen die graag samen met andere
fondsen lokale projecten ondersteunen.
Er zijn lokaal vast meer (regionale) fondsen en geldschieters te vinden: deel je idee met iedereen en vraag of zij nog weten waar je financiering kan vinden. Denk bijvoorbeeld ook aan
serviceclubs zoals de Rotary, Lions & Junior Kamers. Zij zijn de lokale non-profit organisaties
die gericht zijn op een maatschappelijke missie. Leden dragen actief bij aan sociale initiatieven
en netwerken in de vorm van geld of tijd. Zij doen veel voor hun gemeenschap. Zie ook www.
rotary.nl of www2.lions.nl of www.jci.nl.
De onderstaande tabel laat zien wat argumenten zijn voor deze vier partijen om vergroening te
steunen. Alle financiers vinden het fijn als er meer partijen meebetalen, dus schrijf ook meerdere financiers aan.
#

Financier

Waarom doen ze mee?

Contact via

1

Provincie

Betrekken van inwoners provincie bij de natuur
is speerpunt in provinciaal natuurbeleid.

Zoek contact met medewerker natuurbeleid.

2

Gemeente

Gemeenten helpen graag initiatieven van bewoners verder.

3

Prins
Bernhard
Cultuurfonds

Prins Bernhard Cultuurfonds steun graag projec- Via website
ten die mensen, jong en oud, leren over natuurbescherming.

Zoek contact met wijkmakelaar of beleidsmedewerker groenbeheer,
Gemeenten willen steden/dorpen klimaatbespelen of natuur- en
stendig maken. Meer groen zorgt voor waterber- milieueducatie.
ging, luchtzuivering en minder hittestress.
Dit vind je vaak gemakHoe meer lokale partijen betrokken zijn, hoe
kelijk op de site.
meer kans.

Elke provincie heeft een lokale afdeling PBCfonds die projecten steunt voor educatie en
natuurbescherming.
4

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds wil meer mensen actief betrekken bij de samenleving. Belangrijke thema’s
zijn dat mensen elkaar ontmoeten, zorgen voor
elkaar en nog meer mensen de kans krijgen om
bij te dragen aan de maatschappij.

Via website en telefonische spreekuur voor
vragen

