
Presentatie Groen Verbindt 

Pesse, 19 juni 2018 



Oranje Fonds algemeen 

 

2017: €30 miljoen 

>10.000 projecten 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nVosALlsy3k&t=5s 
Het Oranje Fonds versterkt projecten die mensen met elkaar 
verbinden en die zorgen voor sociale samenhang in de samenleving 
zodat iedereen mee kan doen.  
Dat doen we met geld,  
aandacht en advies.  

https://www.youtube.com/watch?v=nVosALlsy3k&t=5s


Hoe?  

 Financiering – reactief, algemene 
aanvragen 

 Programma’s - proactief 

 Campagnes - activerend  

 Collecte 

 Uitwisselen van kennis en expertise 
- verbinden  

 Belonen – vieren! 

 

 



Wie kan wanneer naar het Oranje Fonds?  

Wie? 

 Maatschappelijke organisatie: stichting, vereniging 

 Informele organisatie, buurtcommissie (projecten met 
begroting tot €5.000,=, Oranje Fonds financiert max. 
€2.500,=, rekeningnummer op naam initiatief) 

 

 

 

Wanneer? 

 Start 

 Uitbreiding 



Wat willen wij weten: een eerste toets 

 
 

 

 

 

 Behoefte: waarom op deze plek dit project voor wie? 

 Draagvlak: welke partijen doen met u mee? 

 Mate van vrijwillige inzet? 

 Met welk resultaat? 

 Begroting en dekkingsplan reëel? 
 



Groen Verbindt  

Programma ‘Groen Verbindt’  

Algemene aanvragenproces 

 

Algemene criteria gelden altijd! 

Specifiek voor groen: 

 Uitgewerkt activiteitenplan met 
groene EN sociale activiteiten 

 Gebruiksovereenkomst grond 

 

 



Groen Verbindt: wat doen we wel / niet? 

Wel: 

 Buurttuin in nieuwe wijk 

 Moestuin bij wijkcentrum om nieuwe 

activiteiten te kunnen opzetten, zoals 

samen oogst verwerken en koken 

 Wijktuin om doelgroepen te verbinden 

 

Niet: 

 natuureducatie 

 groenonderhoud 

 volkstuincomplex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voorlopige lessen programma Groen Verbindt 

 Groen is laagdrempelig, letterlijk 
drempelvrij 

 Verbinding maken kost tijd: lastig 
om verschillende groepen voor 
dezelfde activiteiten op hetzelfde 
moment in de tuin te krijgen 

 Kind als middel / Hond als middel 

 Activiteiten: sluit aan bij wat er al is 
(Halloween, Kerst, Pasen) 

 Communiceer: buurtapp, 
informatiebord, mensen aanspreken 

 Vier successen! 

 

 

 

 

 



Groen Verbindt: goed om te weten 

 oranjefonds.nl/groenverbindt 

 

 groendichterbij.nl  kennis en 
inspiratie 

 

 Handleiding vrijwilligers 

 

 Welzijn in Noordenveld: Treftuin 
Roden! 

 

http://www.groendichterbij.nl/
http://www.groendichterbij.nl/
http://www.groendichterbij.nl/
http://www.groendichterbij.nl/


Aanvraag indienen 

 Mijn Oranje Fonds: account 

 Formulier algemeen of 
kleinschalig buurtinitiatief 

 Stuur alle gevraagde bijlagen 
mee 

 

 

Twijfel of iets past? 

  projectcheck 

  bellen 030 – 656 45 24 



Oranje Fonds Campagnes / Collecte 

 Burendag – samenkomst & 
iets goeds doen voor elkaar 
en de buurt   

 22 september 2018 

 NLdoet – positieve aandacht 
voor vrijwilligers/-werk → 

 8 & 9 maart 2019 

 Maatjes gezocht - aandacht 
aan maatjesprojecten 

 

 

COLLECTE: mei 2019 

 

 



Voor meer informatie 

 

 

 Zie www.oranjefonds.nl 

 Digitale nieuwsbrief 

 Voorbeeldprojecten 

 Filmpjes ter inspiratie: 

 Youtube.com/oranjefonds 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.oranjefonds.nl/


Vragen? 


