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Introductie 

• Opgericht in 2002

• Koning en Koningin als Beschermpaar

• Hele Koninkrijk, incl. Caribisch deel

• Ca. 65 medewerkers (51 FTE),  20 adviseurs

• Ruim 11.000 initiatieven gesteund (2020

• Besteed: ca. 23 miljoen euro (2020)

• Drenthe: 28 initiatieven, 280.000 euro (2020)

• Inkomsten uit Nationale Postcode Loterij, 
Nederlandse Loterij, Vrienden van, Fondsen op 
Naam, partnerschappen



Waar staan wij voor? 

Er zijn in ons land nog te veel mensen die niet volledig en 
volwaardig mee kunnen doen; die er tijdelijk of langdurig alleen 
voor staan. 

Wij geloven in een samenleving waarin iedereen mee kan doen, 
ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt: een sociaal 
verbonden Nederland.

#jijdoetertoe

Dat zeggen we tegen mensen die om welke reden dan ook (tijdelijk) niet mee 
kunnen doen in de samenleving. En tegen de sociale initiatieven die zich voor hen 

inzetten. Want het Oranje Fonds is er om deze mensen en initiatieven te versterken 
en verbinden.

https://youtu.be/8nYfDI1iL1I

https://youtu.be/8nYfDI1iL1I


Voor wie? 

• Het Oranje Fonds bouwt aan een sociaal verbonden Nederland.

• Wij zijn er voor iedereen die iets voor een ander wil doen.

• Doe je mee? Meedoen kan op verschillende manieren: als vrijwilliger, als vriend van het 
Oranje Fonds, als (bedrijfs)partner. En natuurlijk vooral jullie als sociaal initiatief.



Hoe?

In vier pijlers werken we aan het versterken van de sociale 
samenhang. We steunen met geld, kennis, netwerken en 
erkenning.

Onze pijlers zijn:

Betrokken samenleving (samen voor de buurt)

Gelijke kansen (armoede, kansengelijkheid)

Zorgen voor elkaar (eenzaamheid, vrijwillige zorg)

Kennis, Impact & Innovatie (meting, alternatieve financiering)



Voorbeelden (1)

• Kennisprogramma’s: Groeiprogramma, Samen Ouder, Meer kansen voor jongeren, Herstel 
dichtbij, De verschilmakers, Meedoen samen uit de armoede, Ondernemen tegen 
eenzaamheid, Vrijwillige zorg in het gezin 

• Reguliere aanvragen 

• Burendag & NLdoet

• Campagne Maatjes gezocht

• Appeltjes van Oranje

Belangrijk: een reguliere aanvraag indienen kan hele jaar door!



Voorbeelden (2)

Betrokken Samenleving: gemeenschapsaccommodaties, buurttuinen, bewonersinitiatief

Zorgen voor elkaar: maatjesprojecten, steunouder, hospices

Gelijke kansen: voedselbanken, kledingbanken, schuldhulp, huiswerkbegeleiding

Drenthe: New@Home maatjesproject, Voedselbank Hart van Drenthe, Midden-Drenthe voor 
elkaar (vrijwillige hulpdienst), hospice Alteveer, Tynaarlo verwelkomst, MFA’s/dorpshuizen, 
dorpstuin Vries, Treftuin Roden

Belangrijk: een reguliere aanvraag indienen kan hele jaar door!



Wat doen wij niet? 

• Investeringen openbare ruimte (beweegtuinen, speeltuinen)

• kortdurende en eendaagse activiteiten (zoals jubilea, feesten of evenementen);

• projecten die gericht zijn op bevordering van cultuur;

• projecten gericht op natuur en/of milieu;

• activiteiten die plaatsvinden buiten het Koninkrijk der Nederlanden;

• projecten die (mede) gericht zijn op religieuze doelstellingen;

• activiteiten die puur zijn gericht op bevordering van sport & spel;

• bijdragen voor individuen;

• aankoop of nieuwbouw van huisvesting;

• normale exploitatie van een organisatie (gas, water, verzekeringen, normaal onderhoud, 

vast personeel, en dergelijke).



Brede accommodaties 

Nieuwbouw: bv samengaan verschillende voorzieningen (zorg, welzijn, school, sport e.d.)

Beter benutten: nieuwe activiteiten, nieuwe doelgroepen, meer verbinding

Instandhouding: ook investeringen die exploitatiekosten drukken (energiemaatregelen).

Niet: accommodaties van ledenverenigingen, zelforganisaties



Spelen en bewegen: 

Niet:

• Geen investeringen in speel- en beweegtoestellen in de openbare ruimte en bij 

speeltuinverenigingen. 

Wel:

• speel- en beweegtoestellen bij MFA, als gekoppeld aan bredere activiteitenprogramma

• Speeltuingebouw dat bredere buurtfunctie krijgt

• Opzet gevarieerd activiteitenprogramma in/gekoppeld aan speel- of beweegtuinen voor de 

bredere buurt



Groen als middel

Niet:

• Groenonderhoud in openbare ruimte. 

Wel:

• (Buurt)(moes)tuin waarbij criteria zijn: (door en voor bewoners), gebruiksovereenkomst 

voor langere termijn, activiteitenprogramma met OOK sociale activiteiten voor verschillende 

doelgroepen, soms ook toeleiding naar (vrijwilligers)werk van kwetsbare groepen.



Wie kan wanneer naar het 
Oranje Fonds? 

Wie?

• Officiële stichting/vereniging

• informele organisatie (bewonersinitiatief, begroting maximaal 
5.000 euro)

Wanneer?

• Start van een sociaal initiatief 

• Doorontwikkeling

• Overbrugging

• Onderhoud en vervanging brede gemeenschapsaccommodatie



Aanvraag indienen

• Aanvragen worden altijd online ingediend via Mijn Oranje Fonds.

• Doe eerst de projectcheck op de site, dat voorkomt teleurstellingen. Twijfel: bellen!

• Op de site vind je ook een overzicht van alle vragen die in het formulier gesteld worden, zo 
kun je je goed voorbereiden. 

• Wees volledig, sluit gevraagde bijlagen bij. Dat helpt om de procedure te verkorten. Als er 

vragen zijn, nemen we contact op.

• Na de beoordeling volgt onze beslissing, deze kan positief of negatief zijn. 



Beoordeling projectadvies

Wij beoordelen in elk geval op de volgende punten:

- Maatschappelijke relevantie

- Behoefte en draagvlak

- Doelstelling en beoogd resultaat

- Uitvoering overwegend door vrijwilligers

- Impact

In die beoordeling nemen we ook mee:

1. Projectplan (aanpak)

2. Financiën aanvraag, altijd breder dekkingsplan nodig

3. Financiën organisatie

4. Governance organisatie



Contact

• www.oranjefonds.nl

• T 030 6564524

• M info@oranjefonds.nl

• Volg ons op social media 

• Of schrijf je in voor onze nieuwsbrief

• Carolien Brugman 06-2020 63 86

http://www.oranjefonds.nl/
mailto:info@oranjefonds.nl


www.oranjefonds.nl


