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Historie





Cijfers 2020



Cijfers 2020



Kunst & Cultuur

• https://www.youtube.com/watch?v=2_zYejv-
G9M

https://www.youtube.com/watch?v=2_zYejv-G9M


Mens & Maatschappij

• https://www.youtube.com/watch?v=ICF_ifyR3
to

https://www.youtube.com/watch?v=ICF_ifyR3to


Mens & Maatschappij 
Ontwikkeling van mensen

Vooroordelen wegnemen  
Projecten die zich richten op de bewustwording van vooroordelen en beeldvorming.

Eigen mogelijkheden ontdekken  
Projecten die zich richten op bewustwording bij kinderen en jongeren van hun eigen 
talenten en mogelijkheden.

Beter leren denken en begrijpen  
Projecten die zich richten op bijvoorbeeld het verbeteren van leren, onthouden, plannen 
en initiatief nemen.

Sociale vaardigheden verbeteren  
Projecten die zich richten op verbetering van het omgaan met andere mensen. Zoals 
bijvoorbeeld luisteren, samenwerken en conflicten oplossen.



Mens & Maatschappij 

Ontwikkeling van buurten en wijken

Ontmoetingsplekken in de buurt  
Projecten die zich richten op het creëren van 
ontmoetingsplekken, zoals buurthuizen en 
speeltuinen.

Anderen leren kennen  
Projecten waarbij mensen uit verschillende 
groepen elkaar leren kennen. Bijvoorbeeld 
mensen die verschillen in leeftijd, sociale of 
culturele achtergrond.



Ontwikkeling van Buurten & Wijken

• https://www.youtube.com/watch?v=t2wnXxn
1rqs

https://www.youtube.com/watch?v=t2wnXxn1rqs


Dorps- of Buurthuizen 



Dorps- of Buurthuizen 



Dorps- of Buurthuizenhuizen 

Toegankelijkheid
Wij vinden het belangrijk dat het pand 

toegankelijk is/wordt voor iedereen, dus ook 

voor mensen die slecht ter been zijn of in een 

rolstoel zitten. Als uw aanvraag aansluit bij ons 

beleid, kan een integrale toegankelijkheidstoets 

deel uitmaken van de procedure.



Wanneer ‘nee’ tegen 
dorpshuizen

dorpshuis vervult belangrijke rol in gemeenschap; toch niet elk 

verzoek verbouwing / inrichting toegekend

▪ Financiële positie is te onevenwichtig;

▪ Aanvraag is te slordig / incompleet;

▪ Toegankelijkheid bevorderen gebouw;

▪ Doel verbouwing is bezuinigen op onderhoudskosten;

▪ Vervanging / achterstallig onderhoud > leidt niet tot meer bezoekers

c.q. meer activiteiten.



Speeltuin
Dit soort projecten ondersteunen wij:

• Speeltuin

• Natuurspeeltuin

Deze projecten ondersteunen wij niet: 

• Speeltuinen die niet in een woonwijk liggen. En speeltuinen die binnen een 
straal van 300 meter van een andere speeltuin liggen

• Speelvoorzieningen op schoolpleinen

• Speeltuinen waarbij de aanvrager geen eigenaar van de grond is en niet 
beschikt over een langdurige huur- of gebruikersovereenkomst

• Projecten die geen dekkende exploitatiebegroting voor minimaal drie jaar 
hebben

• Projecten die niet voldoen aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltuinen 
en het Wenkenblad* toegankelijkheid en bespeelbaarheid



Speeltuin



Speeltuin
Deze voorwaarden zijn ook van belang voor uw aanvraag:

• De speelvoorziening dient altijd vrij toegankelijk, bespeelbaar en veilig te zijn voor 
kinderen met en zonder handicap. Niet alleen voor kinderen in een rolstoel, maar ook 
voor kinderen met een andere motorische, visuele of verstandelijke beperking.

• Het project dient daarom te voldoen aan de richtlijnen voor toegankelijkheid en 
speelbaarheid die vermeld staan in het *Wenkenblad van de NUSO. Een speeltuin die 
hiermee rekening houdt, is leuker voor iedereen, ook voor kinderen zonder handicap en 
ouders met kinderwagens.

• De speelvoorziening moet minimaal vijf jaar in gebruik blijven. Voor deze periode dient 
aantoonbaar geld gereserveerd te worden voor onderhoud en vervanging van de 
speeltoestellen.

• Ook een natuurspeeltuin kan rekening houden met toegankelijkheid en bespeelbaarheid 
voor kinderen met een beperking. In het Wenkenblad staan hiervoor adviezen. VSBfonds 
en NSGK maakten een onderzoek mogelijk naar toegankelijk spelen in 
natuurspeeltuinen. Het onderzoek is uitgevoerd door Bureau Fonkel. Lees het rapport op 
de website van NSGK.



Overige ontmoetingsplekken



Overige ontmoetingsplekken



Praktische informatie

▪ Probeer je te verplaatsen in wat wij als VSBfonds belangrijk vinden en 

willen weten (lees de website);

▪ Aanvraagprocedure lijkt ingewikkeld, valt vaak mee als je bezig bent;

▪ Zorg dat je duidelijk hebt wàt je plan is en welk doel je voor ogen hebt;

▪ Bedenk van tevoren wie je gaat bereiken en hoe (‘de mens centraal’)

▪ Zorgvuldigheid; geen taal- en rekenfouten, geen bijlagen vergeten, 

formulier compleet en ingevuld



Financieel

▪ Dekkingsplan is een plan; het kan anders lopen;

▪ Zorg dat je financiële huishouding op orde is (jaarrekening & 

exploitatieprognose);

▪ VSBfonds is nooit de enige financier;

▪ Zorg àltijd dat je als aanvrager ook een eigen bijdrage kan leveren (kan 

soms alleen in natura);

▪ Zorg dat je eigen bijdrage ook zichtbaar is op de begroting;

▪ ‘Klop’ de begroting niet op; lagere kosten      lagere donatie VSBfonds;

▪ Hoogte van de gevraagde bijdrage; vraag wat je echt nodig hebt.



www.vsbfonds.nl



Regio Adviseurs

Machteld Willemse 
Bram Prinsen 

Tel. 030 230 3309
Maandag - Vrijdag 9.00-12.00 

Of stuur een email naar: 
infofrieslandgroningendrenthe@vsbfonds.nl



Contactgegevens Steffen

Steffen de Wolff

Adviseur Externe Betrekkingen

Werkdagen ma t/m do

Maliebaan 14

3581 CN  Utrecht

Postbus 16, 3500 AA  Utrecht

030 230 3365

06-14530327

sdewolff@vsbfonds.nl

mailto:sdewolff@vsbfonds.nl
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