
Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe



https://youtu.be/Fb4hj3XNTZE

https://youtu.be/Fb4hj3XNTZE


Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur en natuur (sinds 1975) in 

Nederland. 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur 

en natuur te laten leven. Dankzij onze beurzen, fondsen, expertise, prijzen en opdrachten 

ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Jaarlijks 

worden er meer dan 3.500 projecten ondersteund.

Doelstelling



1940 oprichting Prins Bernhard Fonds in Londen

1946 ‘Cultuur’ en start Anjeractie en oprichting Anjerfondsen in de provincies

1975 Natuurbehoud wordt toegevoegd

1987 Fondsen op Naam

1999 Prins Bernhard Cultuurfonds

2004 Overlijden regent

Geschiedenis



Landelijk bureau in Amsterdam en in elke 
provincie een afdeling

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft in 
elke provincie een afdeling. Zij behandelen 
en beoordelen de aanvragen van projecten 
met een overwegend provinciaal belang. 
Elke afdeling heeft een eigen bestuur dat 
zelfstandig beslist over de financiële 
bijdragen aan projecten.



Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft inkomsten uit:

Loterijen
Jaarlijkse mobiel collecte
Fondsen op Naam
Donateurs
Giften
Belegd vermogen

Het Cultuurfonds houdt enerzijds een vermogen aan ter belegging, 
én werft jaarlijks inkomsten uit schenkingen en loterijen. 
Dit noemen we een hybride fonds.



Duizenden collectanten zetten zich door middel van een mobiele collecte in voor cultuur 
en natuur in Nederland. Samen komen ze in actie om hun clubkas aan te vullen voor 
nieuwe instrumenten, kostuums, verf of oefenruimte.

Wilt u hieraan deelnemen of heeft u vragen mail dan naar anjeractie@cultuurfonds.nl.

Mobiele collecte (voorheen de Anjeractie)

mailto:anjeractie@cultuurfonds.nl


Ruim 450 bevlogen schenkers hebben bij het Prins Bernhard 
Cultuurfonds een eigen cultureel fonds. 

Fondsen in Nederland met een zelfgekozen naam en doelstelling. 
Samen met het Cultuurfonds besteden zij hun fonds aan projecten en 
personen, bij leven of als nalatenschap.

Cultuurfondsen op Naam



Cultuurfondsen op Naam in Drenthe

➢ Bas Hak en Joke Strikwerda Fonds (harmonie-, fanfare-, brassband- en 
koormuziek in Drenthe)

➢ Jenny Vrieling Fonds (specifiek voor gemeente Tynaarlo)
➢ Jan van Zeijst -Muziekstudiefonds voor Drenthe en Overijssel (beoefenen en 

uitvoering van klassieke muziek)
➢ Rimrammers Fonds (amateurmuziek in Zuidoost Drenth en projecten van het 

Drentse Landschap)
➢ Kylstra Smid Fonds (cultuur, natuur en wetenschap in Fr. Gr. Dr.)
➢ Vergeet-mij-niet Fonds (cultuur met voorkeur Muziek en Geschiedenis Gr. Dr.)

➢ Ger Jansen Fonds (natuurbehoud in Drenthe)
Dit fonds wordt beheerd door het landelijk fonds van het Cultuurfonds



Jenny Vrieling Fonds

- 29 december 1994 overleden
- Eng-Set Stichting
- 2001: 1ste particuliere Fonds op Naam in Drenthe
- doelstelling het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van 

de cultuur en het natuurbehoud in de voormalige gemeente Vries.
- 2005; vermogen JVF uitgebreid
- 2010; restant vermogen en werkgebied naar gemeente Tynaarlo 

uitgebreid.
- 2021; gedeelte uitgebreid naar aangrenzende gemeenten



Werkterreinen

Prins Bernhard 
Cultuurfonds 



Het Cultuurfonds ondersteunt bijzondere projecten op het gebied van

muziek. Daarbij komen alle muziekgenres aan bod, zoals wereldmuziek, jazz, 

pop, opera, klassieke- en eigentijdse muziek. Speciale aandacht is er voor 

onder meer de kamermuziek, bijzonder amateurprojecten, muziekeducatie 

en talentontwikkelingstrajecten.

Muziek



Beeldende kunst

Het Cultuurfonds ondersteunt projecten in de schilderkunst, 
textiele kunst, grafiek, beeldhouwkunst, vormgeving, architectuur, 
lichtkunst, digitale kunst, fotografie en mode. Denk aan 
uitzonderlijke publicaties, tentoonstellingen, festivals en 
manifestaties of educatieve projecten die jongeren op een bijzondere 
manier leren over beeldende kunst.



Natuur 

Van het Drentse esdorpenlandschap en de kweldergebieden langs de kust, tot het 
bos of weidelandschap bij jou om de hoek: Nederland kent een grote variatie aan 
natuur. In een dichtbevolkt land als het onze, is natuur aan veel veranderingen 
onderhevig en komt soms onder druk te staan. Het Cultuurfonds en haar schenkers 
ondersteunen natuurbehoud en -versterking in Nederland. Dat doen wij door het 
ondersteunen van projecten op het gebied van landschap, biodiversiteit en 
educatie.



Monumentenzorg en erfgoed

De zorg voor monumenten is van groot belang voor het Cultuurfonds en haar schenkers. Of 
het nou een gevelsteen, kathedraal, dorpspomp of stoomlocomotief betreft. Naast de 
restauraties van historische gebouwen, landschappen en objecten steunt het Cultuurfonds 
talloze projecten op het gebied van erfgoededucatie en vrijwilligersprojecten. Zodat niet 
alleen de stenen, maar ook de verhalen behouden blijven. 



Geschiedenis & letteren

Het Cultuurfonds ondersteunt projecten over de geschiedenis van 
Nederland en over de Nederlandse taal en letterkunde. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om tentoonstellingen, educatieve projecten, manifestaties, 
biografieën of onderzoek en archivering. Op deze pagina lichten wij enkele 
projecten uit en leer je meer over onze regelingen, prijzen en 
CultuurFondsen op Naam. Ook vind je hier andere belangrijke informatie 
over het werkterrein Geschiedenis & Letteren.



Theater, Dans & Film

Dans, toneel, mime, circus, kleinkunst, bewegingstheater, musical, 
muziektheater, performance, cabaret, poppenspel, documentaire – alle 
genres die theater dans en film raken, maken kans op ondersteuning door 
het Cultuurfonds.



Drentse Anjer Prijs
Met de Drentse Anjer Prijs wil het Cultuurfonds zijn waardering uitspreken voor culturele 
organisatoren die een stimulerende bijdrage leveren c.q. een belangrijke impuls geven aan 
het culturele klimaat van Drenthe. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt en bestaat uit een 
bedrag van € 5.000.

Groene Anjer Prijs
Met de Groene Anjer wil het Cultuurfonds waardering uitspreken voor vrijwilligers die zich 
inzetten voor natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe. De Groene Anjer wordt vanaf 
2021 jaarlijks uitgereikt en bestaat uit een bedrag van € 3.000.

Prijzen afdeling Drenthe

https://www.cultuurfonds.nl/drentse-anjer-prijs
https://www.cultuurfonds.nl/groene-anjer-prijs-cultuurfonds-drenthe


Aanvragen

Door wie:

Stichtingen of verenigingen met:

Een culturele doelstelling
Een onafhankelijk bestuur
Minimaal drie bestuursleden



Voldoet uw project aan de richtlijnen en inzenddata, dan kunt u starten met de online aanvraag. Hou de benodigde documenten bij de hand bij  
het invullen en uploaden in het online aanvraagformulier:

• KvK nummer en een uittreksel van inschrijving

• IBAN rekeningnummer

• Motivatiebrief

• Kopie statuten

• Meest recente jaarverslag (jaaroverzicht en jaarrekening)

• Projectplan/concept

• Projectbegroting en dekkingsplan 

• PR- en marketingplan (bij middelgrote en grote projecten)

• Publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier. (De provinciale afdelingen hebben een eigen calculatieformulier. De link naar dit formulier 
vindt u op de pagina’s van onze provinciale afdelingen.)

• Restauraties hebben een extra calculatieformulier met twee tabbladen, een voor Rijksmonumenten en een voor roerende monumenten.

• Bij aanschaf van muziekinstrumenten en/of (uniforme) kleding graag een offerte uploaden

Online aanvragen en benodigde 
documenten

https://www.cultuurfonds.nl/storage/app/media/Aanvragen/Calculatieformulier%20publicaties%20versie%202021-02-04.xls
https://www.cultuurfonds.nl/storage/app/media/Aanvragen/Calculatie%20restauratiekosten%20Rijksmunumenten%20en%20Roerende%20Monumenten%20v3.xlsx


Beoordelen van aanvragen

In Drenthe
Op werkterrein
Inhoudelijk bijzonder t.o.v. de reguliere activiteiten
Realistische begroting
Kloppend dekkingsplan
Welke andere fondsen?
Eigen bijdrage



Niet in aanmerking komen:

Reguliere activiteiten
Overwegend sociaal-maatschappelijke activiteiten
Religieus karakter
Politiek karakter
Fonds wervende activiteiten
Prijsuitreikingen
Projecten die al zijn gestart



Afrekening, na afloop van het project:

Kort evaluatieverslag
Betaalverzoekformulier

(https://www.cultuurfonds.nl/provinciale-afdelingen/Drenthe)
Definitieve begroting (uitgaven/inkomsten)
Co-financiering vermelden
Facturen



Hoe doe ik een aanvraag?

https://www.cultuurfonds.nl/Aanvragen-drenthe

https://youtu.be/K3zDdXc7vIk

https://www.cultuurfonds.nl/Aanvragen-drenthe
https://youtu.be/K3zDdXc7vIk


Als je mensen, dromen en 
werelden samenbrengt, komt 

cultuur tot leven. Prins 
Bernhard Cultuurfonds. Het 

begin van iets moois.

Bedankt!


