
Presentatie Accommodaties 

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


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 / doorontwikkeling / beter benutten 

 (Instandhouding) 

 

Niet:  

 Exploitatie 

 



Wat willen wij weten: 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?  

 

 
 

 

 

 



Accommodaties 

 

 Dorpshuizen / MFA’s  

 Buurtvoorzieningen 

 Categorale voorzieningen 

 Accommodaties buitenruimte 

 

 
 

 

 

 

 

 



Accommodaties / Dorpshuizen - MFA’s   

‘Brede organisaties voor meerdere 
doelgroepen’: 

 

 Beter benutten: uitbreiding 
doelgroepen, meer verbindende 
activiteiten 

 

 Instandhouding: vervanging 
inventaris, onderhoud, 
energiebesparende maatregelen 

 

 



Accommodaties / Buurtvoorzieningen 

 

 

Huiskamer van de buurt 

Ontmoetingsruimte bij speeltuin 

 

 Beter benutten 

 Door en voor buurtbewoners 

 Activiteitenplan (sociaal) 

 Huurcontract voor langere tijd 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Accommodaties / Categorale voorzieningen 

‘Smalle accommodatie voor één 
doelgroep’ 

 Niet: elk club(je) een eigen pand, 
geen verenigingsaccommodaties, 
zoals scouting 

 

 Wel: Jongerencentrum dat nieuwe 
(sub) groep (jongeren) gaat 
betrekken 

 

 In principe uitsluitend beter 
benutten. 

Twijfel of iets past: bellen! 

 
 

 

 



Accommodaties / Buitenruimte 

Verantwoordelijkheid 
overheid, tenzij: 

 Door en voor buurt 

 Gebruiksovereenkomst 
Activiteitenplan (sociaal) 

 Beheer en onderhoud door 
bewoners 

 

 (groene) 
buurtontmoetingsplek 

 



Aanvraag indienen 

 Mijn Oranje Fonds: account 

 Formulier accommodaties 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? 


