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GROENE

BUURTPROJECTEN
Als groen buurtproject is wat extra financiering altijd welkom. Bijvoorbeeld
voor het aanschaffen van nieuwe materialen of het organiseren van diverse
activiteiten. In deze factsheet staan verschillende mogelijkheden om geld of
middelen op te halen voor je groene buurtproject onder elkaar.
FONDSEN
Een van de mogelijkheden is via fondsen. Veel fondsen willen buurtprojecten graag een bijdrage geven. Het Oranje
Fonds is hier een van. Voor projecten, waarbij bijvoorbeeld groen als middel wordt ingezet om sociale samenhang
in een buurt te vergroten, kun je een aanvraag indienen. Andere landelijke fondsen zijn bijvoorbeeld Jantje Beton,
VSB Fonds of Stichting Doen. Ook kan je informeren bij jouw lokale Rabobank, zij hebben vaak een eigen fonds.
TIPS VOOR HET INDIENEN VAN EEN FONDSAANVRAAG:
1. Denk niet alleen aan ‘groene’ fondsen. Een andere invalshoek van je project kan zorgen voor mogelijkheden!
Het Skanfonds wil bijvoorbeeld ‘mensen in kwetsbare posities de kans bieden om te participeren in de
samenleving’.
2. Vraag vooraf duidelijk of je het toegezegde bedrag mag inzetten, ook al komt je begroting niet 100% rond.
Zo voorkom je dat je moet terugbetalen.
3. Houd goed contact met het fonds. Nodig ze uit voor bijeenkomsten of feestjes en laat het aan hen weten als
je project door omstandigheden net iets anders uitpakt dan verwacht. Dit zorgt voor betrokkenheid en de
eindafrekening kan soepeler verlopen: er zijn immers geen verrassingen.
4. Blijf trouw aan je project. Soms past een fonds net niet bij wat je met jouw project wilt doen. Blijf in dat
geval trouw aan je project en ga niet iets anders doen enkel en alleen om financiering te krijgen.

VRAAG HET DE CROWD!
Je hoort het vaak tegenwoordig: crowdfunding! Maar wat is dat precies? Met crowdfunding vraag je bekenden en
onbekenden bij te dragen aan jouw project. Je kunt dat doen door een rendement of tegenprestatie te beloven of te
vragen om een bijdrage.
TIPS BIJ CROWDFUNDING:
1. Sta 100% achter je project en wees niet bang
2. Oefen je pitch
3. Vraag expliciet om hulp
4. Pas je verhaal aan op je publiek
5. Maak gebruik van promotiemateriaal
Bron: www.voorjebuurt.nl

Er zijn verschillende websites waar je je project kunt melden voor crowdfunding. Daarmee kan je ook gebruik
maken van het financiële systeem van de organisaties die er achter zitten. Dat scheelt een hoop rompslomp! Als
tegenprestatie vragen deze websites vaak een klein percentage van het opgebrachte geld.
Interessante organisaties zijn:
- www.voorjebuurt.nl is een nieuw crowdfundingsplatform voor buurtprojecten. Zij helpen niet alleen met
financiering, maar crowdfunden ook middelen, zoals opslagruimte, vrijwilligers, materialen etc.
- Het doel van de website www.idealenkompas.nl is matches maken. Vraag en aanbod bij elkaar brengen dus.
Dit gaat zowel om financiering, maar vooral ook om kennis, materialen en menskracht.
- www.oneplanetcrowd.nl is een crowdfundingplatform voor duurzame projecten.
- www.groenbeweegt.nl helpt bij het organiseren van middelen, contacten en netwerken.
Wil je meer hierover weten? Bezoek de websites of neem contact op met een van bovengenoemde organisaties.
Kijk op de weblog van voorjebuurt.nl voor nog meer tips

LANDELIJKE (TIJDELIJKE) ACTIES
Daarnaast zijn er, soms tijdelijke, landelijke acties waaraan je mee kunt doen. Sommige acties komen jaarlijks
terug, zet ze alvast in je jaarplanning! Denk bijvoorbeeld aan:
- NL Doet (maart): Als je nog menskracht nodig hebt is dit een mooie gelegenheid om die bij elkaar te krijgen!
Zie www.nldoet.nl
- Voucherregeling Groen en Doen: een bijdrage voor vrijwilligers die werken in het groen vanuit het Ministerie
EL&I. Deze regeling gaat nog een keer (in 2013) open.
- Burendag (september): organiseer een activiteit met je buurt en vraag subsidie bij het Oranje Fonds aan.
Alle informatie vind je op www.burendag.nl
- Subsidieregelingen zijn ook vaak tijdelijk. Hou hiervoor de nieuwsbrieven in de gaten!

GEMEENTEN
Veel gemeenten hebben een leefbaarheidsbudget of wijkbeheerbudget. Ben je bezig met groenbeheer? Dan is het
misschien mogelijk hier (deels) aanspraak op te maken. Of spreek met gemeente af dat zij materialen aanleveren
en jullie het werk doen! Neem contact op met een wijkpost of wijkmanager (de gegevens vind je op de website van
je gemeente). Dit is een eerste aanspreekpunt voor wijkzaken, die je zo nodig kan doorverwijzen naar de juiste
contactpersoon binnen de gemeente.

CONTACTEN MET GEMEENTE
1. Grotere gemeenten werken vaak met wijkbudgetten en wijkspreekuren. Maak een afspraak
om informatie te krijgen over de mogelijkheden.
2. Sommige gemeenten juichen het toe dat
projecten aan de slag gaan en reserveren
leefbaarheidsbudget voor een groene invulling,
bijvoorbeeld de gemeente Utrecht.
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