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Gelukkig
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Aan te vragen Inzendter- Formulier?
bedragen
mijnen
(voorzover
bekend)

ABN AMRO impact fonds

Via het ABN AMRO Social Impact Fonds (AASIF) investeert de bank sociale ondernemingen
met eigen geld in sociale en duurzame ondernemingen die streven
naar echte maatschappelijke veranderingen.

landelijk fonds

onbekend

onbekend

CZ Fonds

Project is vernieuwend en draagt positief bij aan de kwaliteit van
de zorg;

onbekend

onbekend

Landelijke fondsen

De Maatschappelijke beurs

Fonds Nuts Ohra

Fonds Sluyterman van Loo

Preventie
Kwaliteit van zorg
Cliëntervaringen
Informele zorg

werkgebied valt samen
met dat van CZ
verzekeringen en regio
Haaglanden. Landelijke
projecten:-navragen
De missie is de kracht van onderop zichtbaar te maken en het
voor fondsen,
Een profiel op de MAEX
particulieren, bedrijven, en helpt jouw initiatief aan:
samenspel tussen de leefwereld van initiatieven en de
systeemwereld (van overheid, bedrijfsleven en geld-/ geefsector) sociale initiatieven,
kennisinstellingen
te bevorderen.
Zichtbaarheid
Financiering
Partners, materialen en
mensen
bijdrage is gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit beweegprogramma's voor kwetsbare groepen, m.n
van leven, zodat kansen voor ontplooiing toenemen. Je ontplooien ouderen
mensen met een beperking
en meedoen, betekent voelen dat je ertoe doet. Een kwetsbare
of chronische ziekte
gezondheid mag een waardevol en zinvol leven niet in de weg
staan
Bevorderen van de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen. welbevinden van
ouderen
Kernbegrippen: zingeving, waardigheid, autonomie, welbevinden kwetsbare ouderen

platvom

doorlopend

projectcategoriën: tot hebben diverse
50.000; 50.000programma's of
200.000 en > 200.000 calls.
nvt

Overige voorwaarden en
eisen die relevant zijn
Extra informatie.

Utrecht, Den Haag, Rotterdam

platvom waar initiatienemers
https://www.maex.nl/
hun toegevoegde waarde voor
de maatschappij op kunnen
publiceren

ja

Publiceren calls en thema's via website en
nieuwsbrieven

Fonds NutsOhra Amstelplein www.fondsnutsohra.nl
6, 1096 BC Amsterdam, tel 020
594 9690

Fondsen voor ouderen

Is een samenwerking van verschillende ouderenfondsen BAVO
jong & oud
STICHTING, DIORAPHTE, FONDS 1818, FNO, FONDS SCHIEDAM
VLAARDINGEN, FONDS SLUYTERMAN VAN LOO
INNOVATIEFONDS ZORGVERZEKERAARS, KANSFONDS,
NATIONAAL OUDERENFONDS, ORANJE FONDS, PIUS-STICHTING,
SINT LAURENSFONDS, ST. GEZONDHEIDSZORG SPAARNELAND, ST.
MAAGDENHUIS, ST. RCOAK, VSBFONDS

Elk fonds heeft een eigen
historie, inhoudelijke
doelstellingen en criteria.
Bekijk de websites van de
betreffende fondsen om te
zien hoe een aanvraag
ingediend kan worden.

Impact Matters

Behoefte aan specifieke expertise uit het bedrijfsleven of een
frisse blik van buiten? Via Impact Matters worden de contacten
gelegd om de gewenste expertise in het bedrijfsleven te vinden.

Verbindt ideële
organisaties met
professionals

tijd en kennisgevers

doorlopend

ING Nederland lokaal en landelijk

investeren in landelijke maatschappelijke initiatieven en ideeën, Worden mensen vooruit
en ook in lokale projecten. Dit doen ze door middel van donaties, geholpen?
maar ook met het geven van kennis en tijd.
Bestaat er een
langetermijneffect op het
leven van deze mensen?
Is het initiatief grootschalig
Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars wil een bijdrage leveren aan jaarthema's geen echte
verbeteringen in de gezondheidszorg die leiden tot een zichtbaar match met GGG, wel
betere zorg vanuit het perspectief van de patient, en daardoor tot kleinschalige projecten
een betere kwaliteit van leven van (zieke) mensen. Bevordering
welkom (max. 25.000) tbv
van innovatie is daarbij de leidraad.
landelijk belangrijke
doelgroepen
Kansfonds schept kansen voor mensen in kwetsbare situaties met initatieven die hem
initiatieven die hen krachtiger maken, die ervoor helpen zorgen
krachtiger maakt
dat ze erbij horen en een hoopvol perspectief hebben.

landelijk en regionale
initiatieven

onbekend

aanmelden van 16 aanvraag doen via de ING sponsort ook evenementen : voetbal,
oktober tot 16
campagne Help
cultuur, natuur en ondernemerschap.
november 2017
Nederland vooruit of
via een medewerker
van de ING

landelijk + Regionale
fondsen

onbekend

KNMH Koninklijke Heide Maatschappij

Kern met Pit daagt je uit om een idee voor de verbetering van
buurten
jouw leefomgeving binnen een jaar te realiseren. Gedurende het
uitvoeringsjaar staan ze voor je klaar met tips en met contacten uit
hun netwerk. Doel bereikt? Dan ontvang je duizend euro. Wil jij
graag zelf iets aan jouw leefomgeving verbeteren? De inschrijving
voor de volgende wedstrijdronde start altijd in september.

landelijk en regionaal
max 1000 euro
iedere provincie heeft zijn
eigen contact persoon

Nationaal ouderenfonds

Spel- en activiteitenmateriaal.
Speciale tuininrichting, zoals verhoogde plantenbakken of goed
tuinmeubilair voor oudere bewoners.
Projecten die beweging en actief bezig zijn bevorderen.
(rolstoel)Bussen. Let wel: in de aanvraag kijken ze ook naar de
financieringsmogelijkheden vanuit de gemeente via de Wmo.

ouderen

zorginstellingen en
verpleeghhuizen kunnen
aanvragen

kwetsbare mensen die
buitengesloten raken

max 2.500

www.cz.nl/czfonds

inschrijven en
aanmelden via
website

geweldige woonomgeving max 5.000
creeren

Kansfonds

https://www.abnamro.com/nl/duurzaambankieren/financieren-en-beleggen/social-impactfonds/index.html

CZ Fonds
Chasséveld 17
4811 DH Breda
076- 524 30 86

doorlopend, over ja, digitaal
projecten > €
17.500 wordt 4
keer per jaar
beslist
ieder jaar in Q3
ja
uitvoering in Brabant, Limburg, Zuid(bekendmaking
Gelderland
december)
doorlopend
via quickscan
http://www.fondsenv
oorouderen.nl/quicksc
an/

Kijk voor de data
op de webpagina
van de
provincie waar u
de aanvraag wilt
indienen
van 1000 tot 250.000. doorlopend
Gemiddelde bijdrage
is ruim 18.000 euro.

Hanna Zwietering Investment
Manager - ABN AMRO Social
Impact Fonds
hanna.zwietering@aasif.nl‹
verplicht gebruik van sjabloon projectplan
en sjabloon begroting

Maatschappelijk Fonds van Hendriks Coppelmans Bouwgroep BV,
steunt projecten die 'wonen geweldig maken'.

Innovatiefonds Zorgverzekeraars

www

ja, en quickscan op
website

Fonds-Cohesie

goede doelen. Sociale
initiatieven, milieu en
educatie

Adresgegevens

aanmelden via de
website

tel

Fonds Sluyterman van Loo
www.fondssluytermanvanloo.nl
Velserweg 20
1942
LD Beverwijk
0251 260650
info@fonds-cohesie.nl, tel.
0413-264833

http://www.fondsenvoorouderen.nl

Hoger opgeleiden kunnen oa meeschrijven Impact Matters
md aanvraag
0623979766
info@impactmatters.nl

ja, dient digitaal en
per post te worden
ingezonden

in december worden de jaarthema's voor
het volgende jaar bekend gemaakt. Project
mag max 3 jaar duren. En co-financiering is
een voorwaarde om in aanmerking te
komen

ja

Eerst korte vooraanvraag, daarna
uitnodiging voor uitgebreide aanvraag.

voor september

inschrijven via kern
met pit
http://www.kernmetp
it.nl/default.aspx

doorlopend

nee

http://www.fonds-cohesie.nl/aanmeldrichtlijnen/

http://www.impactmatters.nl/

https://www.ing.nl/de-ing/over-deing/ingnederlandfonds/index.html

Innovatiefonds
Zorgverzekeraars
t.a.v. secretariaat
Postbus
304 3700 AH Zeist
info@innovatiefondszorgverzek
eraars nl
Kansfonds
Postbus
156
1200 AD
Hilversum,
tel 035-624
96 51 info@kansfonds.nl

http://www.innovatiefondszorgverzekeraars.nl/aanvrag
en-financiering-zorginnovatie-projecten/regionalefondsen-aanvraagmenu-53

vragen over inschrijvingen kun je contact
opnemen met de organisatoren van Kern
met Pit via telefoonnummer 026-445
5146 of via e-mail kmp@knhm.nl.

E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Beaulieustraat 22
6814 DV Arnhem

http://www.knhm.nl/default.aspx

bellen voor overleg over aanvraag:
Mevrouw Gerrie Boshuis, via
g.boshuis@ouderenfonds.nl of 030 656
7774.

Miv 2 januari 2018: Smallepad
30E 3811 MG Amersfoort

https://www.ouderenfonds.nl/

www.kansfonds.nl

Doelstelling in relatie tot Grijs, Groen en matchpoint
Gelukkig

Specifieke
wensen mbt
doelgroepen en
of werkgebied

Aan te vragen Inzendbedragen
termijnen
(voorzover
bekend)

Formulier?

Overige voorwaarden en
eisen die relevant zijn
Extra informatie.

Adresgegevens

Stichting Oranje Fonds heeft ten doel het verlenen van steun voor
initiatieven binnen Nederland op het gebied van maatschappelijk
welzijn, in het bijzonder waar het gaat om projecten die sociale
cohesie bevorderen, waarbij mede wordt gelet op de pluriformiteit
van de samenleving
Het Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur,
natuur of wetenschap in Nederland.

landelijk

tussen de € 500 en
100.000,-

doorlopend

ja

projecten die niet in hoofdzaak door
vrijwilligers worden ondernomen, maken
weinig kans bij het Oranjefonds

Oranje Fonds, Postbus 90, 3500 www.oranjefonds.nl
AB Utrecht 030- 656 45 24

project met regionaal
karakter en is het
voornamelijk bedoeld voor
inwoners van een
gemeente of provincie?
Dan aanvragen bij de
i i l fd li
informele netwerken, aanvulling op educatie, hulp aan kwetsbare op initiatief van de
doelgroep ontstaan en
groepen, verbeteren levensomstandigheden, ontmoeting en
direct te goede aan
zingeving
doelgroep
initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen en betekenisvolle
tijdsbesteding
kwetsbare groepen bevorderen.

beeldende kunst,
monumentenzorg,
geschiedenis & letteren,
muziek, theater en film,
natuur, wetenschap of
buurtcultuur.

max. 25.000

Kijk voor de data
op de webpagina
van de
provincie waar u
de aanvraag wilt
indienen.

jongeren en ouderen

max 10.000

doorlopend

ouderen en kwetsbare
groepen, nadruk op
dementie

jaarlijks is een bedrag doorlopend
van € 2,5 miljoen
beschikbaar.
Gemiddelde bijdrage
is 8/9000 euro

Serviceclubs in Nederland

Serviceclubs in NL dragen graag bij aan lokale projecten in tijd en
geld. Je hebt vele verschillende soorten lokale clubs. Zoals
soroptimisten, lions , rotary , fiftyone, ladiescircle

lokale projecten

overleg met voorzitters of max 5.000
secretarissen van locale
clubs over vooraanvraag

Sport impuls

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en
beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van
activiteiten die ze ondernemen om meer mensen langdurig te
laten sporten en bewegen.

beweegprogramma

Oranje Fonds

Prins Bernard Cutuur fonds

RC het Maagdenhuis

RCOAK

sociale cohesie,
vrijwilligers

doorlopend

https://www.cultuurfonds.nl/provincialeafdelingen

www

https://www.cultuurfonds.nl/

ja

via quickscan op website kijken of aanvraag Stichting Het R.C. Maagdenhuis www.maagdenhuis.nl
past bij dit fonds
Herengracht 220 1016 BT
Amsterdam tel 020 624 39 03

na quick scan volgt al
dan niet uitnodiging
tot indienen van
digitale aanvraag

Een belangrijke voorwaarde is dat de
aanvrager zelf en/of andere
subsidieverstrekkers bijdragen aan de
financiering van het project.

Keizersgracht 334
EZ Amsterdam;
623 22 88

aanvraag via lokale
clubs

onbekend

zie website van verschillende
serviceclubs

1016
tel 020

www.rcoak.nl

https://www.rotary.nl/ of https://www.jci.nl/ of
https://www2.lions.nl/

voor mensen die niet of
onbekend
nauwelijks sporten en
bewegen of dreigen te
stoppen met sporten en
bewegen
maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de kwetsbare doelgroepen
cofinanciering is verplicht. max € 80.000
Buurt en biedt lokale sport- en beweegaanbieders de kans om
chronisch zieken, ouderen In 2017 was dit minimaal
mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Het en gehandicapten
15%. Het percentage voor
is van belang dat het sportaanbod aansluit bij de vraag van de
2018 moet nog vastgesteld
doelgroep, aanvullend is op de bestaande situatie in de buurt en
worden; • de aanvrager
dat wordt samengewerkt met lokale organisaties
biedt als 2 jaar lang die
activiteit aan - aantonen
door inschrijving KvK -

onbekend

Sluitingsdatum =
22 februari 2018,
14.00 uur.

Inhoudelijke vragen
en ondersteuning
Neem dan contact op
met het secretariaat
van de Sportimpuls:
tel. 070 3495232 of
sportimpuls@zonmw.
nl.

Stichting Doen

Stichting DOEN financiert initiatieven van mensen die risico’s
DOEN is altijd op zoek naar thema sociaal
durven nemen om hun baanbrekende ideeën tot leven te brengen sociale initiatieven met
en daarmee anderen inspireren.
een ondernemende,
creatieve en innovatieve
aanpak.

onbekend

onbekend

ja aanvraag formulier St. Doen infomeert je als je een volledige
op de website
aanvraag mag indienen

Van Eeghenstraat 70
1071 GK Amsterdam
Tel.: 020 - 573 7333
Fax: 020 - 573 7370
E-mail: doen@doen.nl

https://www.doen.nl/

St. Present

Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en
mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie
van Present! Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden zij de
mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen woonplaats in
te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een
slechte gezondheid of een sociaal isolement.

voor hulpverleners

Present-project komt er in
één dag echt iets van de
grond en ontstaan er
ontmoetingen van
blijvende waarde!

criteria:
https://stichtingpr
esent.nl/hoewerktpresent/voorhulpverleners/

https://stichtingprese https://stichtingpresent.nl/alle-locaties/
nt.nl/hoe-werktpresent/voorhulpverleners/

het vrijwilligerswerk altijd ter
aanvulling of ondersteuning
moet zijn van de professionele
zorg.

https://stichtingpresent.nl/

Triodos Foundation

Triodos Foundation kent de volgende drie werkgebieden: Natuur
& Milieu, Mens & Maatschappij en Internationale Samenwerking.
Inspiratie tot meer levenskwaliteit in samenleving.

levenskwaliteit

geen

tijdgevers en concrete
resultaten zoals: opknappen van
verwilderde tuinen; helpen bij
verhuizingen; -dagje
uit met bewoners van
een zorginstelling; schoonmaken en
opruimen; -schilderen
van een
verwaarloosde
woning; -Koken en
spelletjes doen in een
vrouwenopvang
donaties variëren van
€1000 tot €20.000.

doorlopend

030 693 65 35 overig contact
via emailformulier op de site

www.triodosfoundation.nl

Vaillant Fonds

Er ligt een relatie met de (geestelijke) gezondheidszorg.

geestelijke
gezondheidszorg' geen
verdere criteria

regionaal en landelijke
projecten

onbekend

doorlopend

per mail
minimaal twee andere organisaties die
triodos.foundation@tr deelnemen aan financiering
iodos.nl tbv Chiron
Dijkstra
nee
aanvrager moet bereid zijn bij toekenning
de individuele crematoria te bedanken
middels een brief

Sport Impuls ZonMW

www.sportindebuurt.nl

mee info over beweeg interventies van de
Menukaart Sportimpuls. Lees ook
https://menukaart.sportenbeweegintervent
ies.nl/home.html?hide-popup=1. Meer info
vanaf 8 januari a.s. op de website

Laan van Nieuw Oost-Indië 334 https://www.zonmw.nl/nl/
2593 CE Den Haag
Telefoon 070 349 51 11
E-mail info@zonmw.nl

Landelijke Vereniging van
http://www.lvc-online.nl/dr-c-j-vaillantfonds
Crematoria (LVC) t.a.v. de heer
J.M.H.J. Keizer (secretaris)
Postbus 80532 2508 GM Den
Haag T: 070 – 351 88 78
E: keizer@facultatieve.com
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Het VSB Fonds wil van betekenis zijn voor mensen die niet of niet
op eigen kracht de kwaliteit van hun leven kunnen verbeteren. Het
fonds ziet graag projecten die het isolement helpen doorbreken
van kwetsbare groepen, zoals ouderen, patiënten en
mantelzorgers
Stichting GeefGratis stimuleert filantropie en geeft goede doelen,
particulieren en bedrijven toegang tot gratis te gebruiken internet
diensten waarmee men fondsen kan werven voor non-profits en
goede doelen.

nieuwe thema's per 15
november

sociale cohesie landelijk

max 25.000

vier maanden
voor de start van
het project

ja

VSB eist een helder einde aan te
ondersteunen projecten

VSBfonds,
Postbus 16 3500 AA Utrecht
(030) 230 33 00
info@vsbfonds.nl

http://www.vsbfonds.nl/kunst-cultuur

goede doelen, bedrujven
en particulieren

Op GeefSamen via GEEF.nl diensten en ict tools
kunnen particulieren en
bedrijven in actie komen
voor goede doelen in
Nederland.

nvt

nvt

Ieder aangesloten goede doel krijgt haar
eigen actieplatform op haar eigen unieke
domeinnaam.

Stichting (Derdengelden)
https://www.geef.nl
GeefGratis Pinksterbloem 3,
5411 TZ ZEELAND info@geef.nl
Tel: +31 486 228990

Specsavers actie

De Specsavers-winkelteams zijn erg betrokken bij de lokale
gemeenschap en die betrokkenheid zetten ze graag om in actie.
Daarom is in 2010 Stichting Specsavers Steunt in het leven
geroepen.

liefdadigheidsinstellingen, lokale initiatieven
goede doelen en
verenigingen

onbekend

Een spaarronde
aanmelden via
loopt altijd per
website
kalenderjaar. Op 1
januari 2018 start
spaarronde 2018.

Voor het doel met de meeste stemmen
wordt een jaar lang gespaard

lokale winkels kijk ook op
https://stichtingspecsaverssteunt.specsavers.nl/allehttps://stichtingspecsaverssteu goede-doelen/
nt.specsavers.nl/

De "rijkswijkse" uitdaging

De Nederlandse Uitdaging is een kenniscentrum dat staat voor
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen stimuleren en
organiseren. De Nederlandse Uitdaging is een vereniging
(coöperatie) van lokale Uitdagingen, met de opdracht kennis te
delen en nieuwe Uitdagingen op te starten.

Uitdaging is een
bedrijven en
ondernemersnetwerk dat maatschappelijke
lokaal bemiddelt in
organisaties
Menskracht, Materiaal en
Middelen tussen bedrijven
en maatschappelijke
organisaties.

onbekend

nvt

aanmelden via
website

of mail sturen via contact formulier op
website
http://nederlandseuitdaging.nl/contact/

Nederlandse Uitdaging
Gerda Geurtsen
Velperbinnensingel 5
6811 BP Arnhem
06 23933947

http://nederlandseuitdaging.nl/lokale-uitdagingen/

Beursvloeren

Is een evenement waarbij maatschappelijke behoeftes worden
verhandeld. Het gaat op vraag en aanbod van vrijwilligers is de
meest brede zin.

uitdaging is een plek om dit bedrijven en
te organisere en bedrijven, maatschappelijke
maat- schappelijke
organisaties
organisaties, scholen en
overheid die mee willen
doen

Begrotingen voor
Beursvloeren lopen
uiteen van € 750,- tot
€ 100.000.

je kan een toolkit
downloaden met
het concept
https://www.beur
svloer.com/toolkit

Wilt u een
Maatschappelijke
Beursvloer
aanmelden? Maak
dan gebruik van het
aanmeldformulier
Maatschappelijke
Beursvloer.

zie website

Voor meer informatie over de
Maatschappelijke Beursvloer:
Movisie, kennis en aanpak van
sociale vraagstukken
Mirjam Andries
T 030 789 22 33
info@beursvloer.com
www.movisie.nl

https://www.beursvloer.com/

Meet and Match diner

ondernemers vereniging Gooise Meren

het Platform
Naarden, Bussum, Muiden
Maatschappelijk Verbinden en Muiderberg.
Gooise Meren. Het PMV
verbindt het bedrijfsleven
en maatschappelijke
organisaties in de regio

aanmelden via
website

zie ook http://www.pmonb.nl/

Contact formulier via website http://www.ondernemersgooisemeren.nl/?pagerd_zja0
http://www.pmonb.nl/contact. 85
html

Lokale actie waaronder supermarkt lege
flessen actie

Meer voorbeelden van acties kijk op deze website
https://www.stoermetibd.nl/tips-voorbeelden

incl tips en voorbeelden

Gratis advies, activiteit
voor de
maatschappelijke
instelling. En
anderzijds:
Betrokkenheid en
inspiratie voor de
d
i

ABN AMRO cultuur fonds

Dans, theater en muziek/ Kunst en cultuur zijn een afspiegeling van Een bijdrage kan worden
onze samenleving en essentieel voor de individuele ontplooiing.
aangevraagd door alle
Het verrijkt onze samenleving.
instellingen uit de culturele
sector met een ANBI
status.

kennis en tijd investeren
max € 25.000
samen met mkers van de
bank denk aan kerstengels
en sporten met ouderen

onbekend

aanvraag via website

criteria zie
https://www.abnamro.com/nl/overabnamro/sponsoring/cultuur/abnamrocultuurfonds/index.html

Amateur tuinders

lokale tuinders

Nijkerk

delen kennis en
tijdgevers

nvt

nvt

nvt

Boeskool fonds

Het Boeskoolfonds heeft als doel om activiteiten op sociaalcultureel en sportief gebied in Oldenzaal financieel te
ondersteunen.

onbekend

data zie website

VSB Fonds

St.Geef Gratis

Regionale fondsen

lokaal initiatief

lokaal initiatief

Oldenzaal

https://www.stoermetibd.nl/tips-voorbeelden

ja via website invullen nvt

kijk voor lokale intiatieven zoals https://www.abnamro.com/nl/overkerstengels en sporten met
abnamro/sponsoring/cultuur/abnamroouderen hier:
cultuurfonds/index.html
https://www.abnamro.com/nl/
overabnamro/foundation/isolementd b k /i d ht l
http://www.volkstuindersver http://www.volkstuindersverenigingnijkerk.nl/links.html

enigingnijkerk.nl/contact.htm
l
Marconistraat 1, 7575 AR
Oldenzaal Chantal Tenfelde
ctenfelde@tvt.nl
Willem Vleertmanstraat 12
7575 EC Oldenzaal

http://www.boeskoolfonds.nl/

Cogas Cultuurfonds
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Aan te vragen Inzendbedragen
termijnen
(voorzover
bekend)

Formulier?

Instellingen met een kunstzinnig of cultureel karakter die een
lokaal initiatief
evenement willen organiseren, kunnen bij het Cogas Cultuurfonds
aankloppen voor een financiële bijdrag

Oldenzaal

onbekend

ja via website invullen nvt
https://www.cogas.nl/
cultuurfonds/aanvraa
gformuliercultuurfonds/

lokaal initiatief

Oldenzaal

delen ook kennis
nvt
http://www.cultuurma
kelaaroldenzaal.nl/kennisba
nk/

nvt

Zorg en Welzijn
Natuur en Milieu
Kunst en Cultuur
Educatie/
Duurzaamheid/Jeugd/
lokaal initiatief

Regio Den Haag en
omstreken

max. 300.000

doorlopend

cirteria zie
http://www.fonds181
8.nl/procedure

Oldenzaal

onbekend

onbekend

nee

Cultuur Makelaar

De waterlandse uitdaging
Fonds 1818

Fonds Gelderman Stichting

zie algemene informatie over de uitdagingen hierboven
Fonds 1818 is een vermogensfonds dat maatschappelijke
projecten steunt in de regio Delft, Zoetermeer, Den Haag, Leiden,
Duin- en Bollenstreek en tussenliggende gemeenten. Het fonds
geeft donaties aan stichtingen en verenigingen zonder
winstoogmerk
De bevordering van ontwikkeling zowel geestelijk als lichamelijk
van de Nederlandse bevolking, speciaal die van Oldenzaal en
omstreken;

onbekend

Het scheppen van gelegenheid tot geestelijke en lichamelijke
ontspanning van de Nederlandse bevolking, speciaal die van
Oldenzaal en omstreken;

Overige voorwaarden en
eisen die relevant zijn
Extra informatie.

Adresgegevens

www

Rohofstraat 83 7605 AT
ALMELO

https://www.cogas.nl/cultuurfonds/

nvt

http://www.cultuurmakelaar-oldenzaal.nl/

Riviervismarkt 4, 2513 AM Den http://www.fonds1818.nl/aanvraag-indienen
Haag
Telefoon: 070 364 1141
info meesturen van documenten27-112017
http://www.geldermanstichting.nl/overons/sponsoring/

Secretariaat:

geen website beschikbaar

Enschedesestraat 47, 7551
EJ Hengelo
NWB Fonds
Koningskade 40
2596AA Den Haag

http://www.geldermanstichting.nl/

Steenstraat 175
7571 BJ Oldenzaal
0541-511248

De leefbaarheid van de stad Oldenzaal en haar omstreken te

Fransen fonds

Steunfonds (niet op het gebied van welzijnszorg).

Het NWB fonds

Het NWB Fonds is een vermogensfonds van en voor de
int. Waterprojecten
waterschappen. Het stamvermogen van het fonds – bestaande uit
schenkingen van de NWB Bank (in totaal 20,5 miljoen euro) – moet
in stand blijven. Van de rente op het stamvermogen worden de
projecten gefinancierd
is een stichting van en door lokale ondernemers en
Hilversum
maatschappelijke organisaties die samen de stad commercieel,
cultureel en sociaal aantrekkelijker maken zodat alle partijen in
Hilversum hiervan profiteren
Ontmoetingen tussen jong en oud leiden tot beter zorg
Zuid Holland - Leiden nieuw fonds

Het Stadsfonds

Jo Visserfonds

lokaal initiatief

Mundus Melius

Het ondersteunen van internationale, landelijke, regionale en
lokaal initiatief
lokale projecten op het gebied van cultuur, (ouderen)welzijn,
onderwijs, wetenschap en onderzoek, Bescherming van natuur en
milieu en dierenwelzijn, alsmede het ondersteunen van andere
algemeen nut beogende instellingen op voormelde gebieden
alsmede het verrichten van al wat hiermee verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn.

Rabo Cooperatiefonds

via lokale banken kunnen regionale aanvragen worden ingediend

regionale banken hebben
eigen websites en thema's

Rivierenland fonds

Het Rivierenlandfonds ondersteunt maatschappelijke activiteiten
op het snijvlak van kunst en cultuur, sport en recreatie, educatie,
gezondheid en zorg en natuur en milieu.

Gelderland

Schiphol fonds

Het Schipholfonds wil in de directe omgeving van Amsterdam
bewegen
Airport Schiphol een bijdrage leveren om sportief bewegen te
bevorderen. De doelgroep is zelfstandige verenigingen, scholen,
stichtingen en andere organisaties binnen het werkgebied van het
Schipholfonds.

Oldenzaal

onbekend

onbekend

nee

landelijk fonds

max €300.000

zie website

regionaal fonds

tot max € 150.000

deadlines: zie
website

regionaal initiatief

Jo Visser Awards
worden toegekend

nee

Ja
kan vooraanvraag indienen
http://www.stadsfond
shilversum.nl/aanvraa
gformulier/
nee
onbekend

Breda

onbekend

onbekend

nee

geen website beschikbaar

Ingrid Geul =
http://www.stadsfondshilversum.nl/
Stadsfondsmanager
stadsfondsmanager@stadsfond
shilversum nl
Poortgebouw, Rijnsburgerweg http://www.jovisserfonds.nl/
102333 AA Leiden 0715240960.
Pater Bleijsstraat 1
5025 VP, Tilburg

lokale adressen zie
https://www.rabobank.nl/lokalehttp://www.raboverst bank/amstel-enerkt.nl/vestigingen/
vecht/sponsoring/forms/aanvraag-

onbekend

cooperatief-fonds.html

werkgebied zie
onbekend
http://rivierenlandfonds.nl
/

onbekend

formulier via website onbekend
downloaden zie
http://rivierenlandfon
ds.nl/

regio schiphol voor
bewegingsprojecten

doorlopend

geen formulier wel
info zie
https://www.schiphol.
nl/nl/jij-enschiphol/pagina/eenaanvraag-doen/

max. €15,000

https://drimble.nl/bedrijf/hengelo/k41031982/stichtinghet-fransen-fonds.html
https://www.nwbfonds.nl/

Zorginstellingen:
Aanvragen van zorginstellingen met
betrekking tot sport en bewegen worden
alleen behandeld als aan de volgende
criteria is voldaan:
De aanvraag valt buiten de kerntaak van de
organisatie en er is geen subsidie (van de
overheid) voor het project.
Het project is voor een zo breed mogelijk
publiek/openbaar toegankelijk.
Er zijn veel vrijwilligers betrokken bij de
zorginstelling.criteria zie :
https://www.schiphol.nl/nl/jij-enschiphol/pagina/wat-is-het-schipholfonds/

Stationsweg 27, 4241 XH Arkel

http://rivierenlandfonds.nl/

https://www.schiphol.nl/nl/jij-enschiphol/pagina/schipholfonds/

Serviceclubs in Nederland

St. Voormalig Gasthuis Breda

Stadslab

Waterschap Delfland

"zorgsubsidie kalender "

Doelstelling in relatie tot Grijs, Groen en matchpoint
Gelukkig

Specifieke
wensen mbt
doelgroepen en
of werkgebied

Aan te vragen Inzendbedragen
termijnen
(voorzover
bekend)

Formulier?

Overige voorwaarden en
eisen die relevant zijn
Extra informatie.

Zij zijn de lokale non-profit organisaties die gericht zijn op een
lokale initiatieven
maatschappelijke missie. Leden dragen actief bij aan sociale
initiatieven en netwerken in de vorm van geld of tijd. Zij doen veel
voor hun gemeenschap
De stichting heeft ten doel activiteiten te ontplooien gericht op de lokaal initiatief
behartiging van het lichamelijk, geestelijk en sociaal –
maatschappelijk welzijn van de ouderen te Breda

regionale initiatieven

tijd en geldgevers

onbekend

voor adressen zie
landelijke of lokale
website

verschillende smaken: soroptimisten,
rotary, junior kamer, fifty-one, lionsclubs,
ladiescircles, zonta

ouderen Breda

onbekend

onbekend

formulier aanvragen onbekend
via secretariaat
http://www.voormaliggasthuisbreda.nl/aanvragen.ht
ml

Stichting Surplus
T.a.v. mevrouw J. Heeren /
mevrouw E. Pot
Postbus 18, 4760 AA
Zevenbergen.
Telefoon: 0168 - 33 18 68
E-mail adres:
j.heeren@surplusgroep.nl |

http://www.voormalig-gasthuis-breda.nl/

Jij hebt een droom, een idee of een plan om iets voor je buurt, je
dorp, de stad te doen. Niemand heeft overal verstand van, dus
komt Stadslab Breda je te hulp, een netwerk van mensen met
kennis en ervaring uit vele hoeken
Meer groen en minder tegels, groene of waterbergende daken en
regenwateropvang maken de omgeving een betere 'spons' voor
een plotseling teveel aan water. Wilt u daar met uw tuin, terrein,
dak of straat aan bijdragen? Dan betaalt het waterschap mee.

Breda

tijdgevers: platvorm onbekend
waar je idee kan delen
en in contact wordt
gebracht
max € 250.000 per jaar aj
https://www.hhde
beschikbaar
lfland.nl/inwoner/
klimaat-enwater/subsidieklimaatadaptatie/s
ubsidieregelingvaststelling

nee

info via contactformulier

06-20846140. Of stuur een email naar:
info@stadslabbreda.nl.

http://www.stadslabbreda.nl/default.aspx

De
stimuleringsregeling
klimaatadaptatie
loopt tot 31 december
2019. Voor 2017 is in
totaal een bedrag
beschikbaar van €
250.000.

Verschillende maatregelen kunnen in de
toekomst ook financieel voordeel
opleveren, bijvoorbeeld door minder water
en energie te verbruiken of het eten van
jouw zelfgekweekte groenten. Door
groenblauwe maatregelen te nemen,
voorkom je in de toekomst schade door
droogte of wateroverlast. Jouw buurt wordt
bovendien groener, mooier, prettiger én
gezonder! En het vergroot samenwerken de
betrokkenheid en sociale contacten.
Prijs voor een jaarabonnement: Normale
prijs: € 997,-

Phoenixstraat 32
2611 AL Delft

https://www.hhdelfland.nl/inwoner/klimaat-enwater/subsidie-klimaatadaptatie

subsidie-informatie, ingewikkelde regels en complexe
aanvraagformulieren

Fondsen voor monitoren van resultaten en onderzoeken

lokaal initiatief

Vanuit stimuleringsregeling Vraag het eens bij het
klimaat adaptie - regio
waterschap in jouw buurt
Delftland
of zij ook mee doen met
deze regeling

platvorm met info mbt
subsidie's en andere
regelen voor
zorginstellingen

als betalend lid krijg je
toegang tot deze
informatie

nvt

Adresgegevens

www

Zie oa www.rotary.nl of www2.lions.nl of www.jci.nl.

Postadres
Postbus 3061
2601 DB Delft
Telefoon: (015) 260 81 08
E-mail: loket@hhdelfland.nl

Kon. Wilhelminalaan 8, 3527 LD
Utrecht 030 227 0037

https://zorgsubsidiekalender.nl/abonnement/

RVO Nederland

Diverse subsidie-regelingen die door het ministerie worden
aangeboden. Ik zag de aanknopingspunten (nog) niet ….zie website

Pr. Beatrixlaan 2, 2595 AL Den
Haag 088 042 4242

https://www.rvo.nl/

EZ top sector Groen

Diverse subsidie-regelingen die door het ministerie worden
aangeboden. Ik zag de aanknopingspunten (nog) niet ….zie website

Laan v. NOI 334 2593 CE Den
Haag

https://www.topsectoren.nl/topsectoren

