
Presentatie Sociaal Initiatief 

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! 

 



Algemene aanvragen - 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? 
 



Wat doen we niet? 

 projecten buiten het Koninkrijk der Nederlanden; 

 Kortdurende/eendaagse activiteiten; 

 projecten met doel: sport, cultuur, milieu en natuur; 

 projecten met een religieuze doelstelling; 

 bijdragen voor individuen; 

 reguliere exploitatie van een organisatie zoals gas, water, 
verzekeringen, normaal onderhoud, vast personeel; 

 Vergoeden van kosten achteraf 

 Goederen en inrichtingskosten professionele organisaties 
 

 



Wat doen we wel? Voorbeelden 

 Maatjes 

 Mentor-trajecten voor jongeren 

 Verbouwing multifunctionele 
accommodatie:  

 Participatie vluchtelingen  

 Taallessen  

 Hospice ontmoetingsruimte 

 Training vrijwilligers 

 Buurt(moes)tuin 

 Startactiviteiten informele 
buurtgroep 

 Vermindering eenzaamheid 

 
 

 

 



Programma’s 

 Groen verbindt  

 Groeiprogramma  

 Meedoen, samen uit de armoede 

 Samen Ouder 

 Meer Kansen voor Jongeren 

 Vrijwillige zorg in het gezin 

 

Afgebakend voor beperkt aantal 
deelnemers, + onderzoek 

Projecten op de thema’s kunnen 
altijd via reguliere procedure 



Aanvraagprocedure 

 Mijn Oranje Fonds, account 

 Aanvraagformulier 

 Zo volledig mogelijk indienen 

 

 Meer informatie: 

 www.oranjefonds.nl 

 Projectcheck 

 Bel 030-656 45 24 

 Voorbeeldprojecten 

 Youtube.com/oranjefonds 

 Digitale nieuwsbrief 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oranjefonds.nl/


Oranje Fonds Campagnes / Collecte 

 Burendag i.s.m. Douwe 
Egberts – samenkomst & 
iets goeds doen voor elkaar 
en de buurt: 22 september 

 NLdoet – positieve aandacht 
voor vrijwilligers/-werk: 8 & 
9 maart 2019 

 Maatjes gezocht - aandacht 
aan maatjesprojecten 

 

 Collecte: mei 2019 

 



Vragen? 


