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FONDSENBOEK/ FONDSEN DIGITAAL
Het verdient aanbeveling om zelf op zoek te gaan naar het Fondsenboek of Fondsen digitaal. Voor
fondsenzoekers is het fondsenboek al jaren de complete en betrouwbare vraagbaak. Het
fondsenboek biedt een betrouwbaar en actueel overzicht van 1745 fondsen. Vooral als uw project
(deels) betrekking heeft op specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld ouderen, jongeren,
gehandicapten, natuur en kunst.
In het fondsenboek zijn meer fondsen te vinden dan wij hier kunnen beschrijven. Daarbij komt, dat
andere nuttige informatie is terug te vinden zoals hoeveel geld het fonds beschikbaar heeft en
hoeveel het gemiddeld uitkeert.
2

VERMOGENSFONDSEN

De BOKD heeft een overzicht gemaakt van fondsen waar dorpshuizen en
dorpsbelangenorganisaties de afgelopen jaren -met succes- een aanvraag hebben ingediend. Wij
beperken ons in dit overzicht tot de naam, doelstellingen en website van de betreffende fondsen.
2.1

Oranje Fonds

Doelstelling
Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door hun steun ontmoeten mensen
elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale
samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen.
Internet:
2.2

www.oranjefonds.nl

VSB Fonds

Doelstelling
Het VSB fonds draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door projecten te
ondersteunen met geld, kennis en netwerken. Zij beogen daarbij de individuele ontwikkeling van
mensen en hun betrokkenheid bij de samenleving te vergroten. Het VSB fonds wil bevorderen dat
mensen elkaar kunnen ontmoeten (zodat ze elkaar leren kennen, begrijpen, respecteren en
inspireren) en participeren (dat een ieder kan deelnemen aan het sociale en economische leven
zodat niemand wordt uitgesloten).
Internet:

www.vsbfonds.nl

2.3
Rabobank Projectenfonds
Elke Rabobank in Drenthe heeft haar eigen Rabofonds/ Stimuleringsfonds/ Projectenfonds. Kijk op
de website van de bank in uw regio naar de mogelijkheden
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2.4

Buurtfonds van de Postcodeloterij

Doelstelling
Het Postcode Loterij Buurtfonds steunt buurtprojecten in Nederland die bijdrage aan een leefbare
buurt. Denk daarbij aan projecten waar inwoners elkaar ontmoeten, zoals een evenement,
kunstproject of gezamenlijke activiteit. Het uitgangspunt is dat zij bijdragen aan buurtprojecten
daarbij die voor iedereen in de buurt toegankelijk zijn. Bijdragen variëren van €500 tot € 5.000.
Internet:
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www.postcodeloterijbuurtfonds.nl

Prins Bernhard Cultuurfonds

Doelstelling
De vijftien afdelingen van het Prins Bernard Cultuurfonds steunen projecten van provinciaal,
regionaal of plaatselijk belang. Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten, activiteiten
en instellingen van zowel professionele aard als op amateur-gebied, met als doel de cultuur en het
natuurbehoud in Nederland te bevorderen.
Internet:
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www.cultuurfonds.nl/provinciale-afdelingen/drenthe

Fundatie 'van den Santheuvel, Sobbe' Stichting

Doelstelling
Het doel van de stichting is het verlenen van geldelijke steun tot oprichting, uitbreiding of
instandhouding van instellingen, welke doel is van menslievende of liefdadige aard. In de praktijk
gaat het vooral om de volgende activiteiten: maatschappelijk werk, gehandicapten- en ziekenzorg,
dorpshuizen en buurtcentra en werkgelegenheid.
Internet:
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www.fundatiesobbe.nl

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Doelstelling
Het inzamelen van gelden ten behoeve van organisaties in het kader van jeugdbescherming,
jeugdwelzijnszorg en jeugdgezondheidszorg in Nederland en van organisaties, die buiten de
grenzen van Nederland werkzaam zijn op die terreinen.
Internet:

www.kinderpostzegels.nl
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2.8

Nationaal Jeugd Fonds (NJF),‘Jantje Beton’

Doelstelling
Het verstrekken van financiële steun in de vorm van éénmalige bijdragen t.b.v. bestaand jeugdwerk,
stimuleringsprojecten en nieuwe initiatieven op het gebied van de leef- en speelruimte van het
(jonge) kind.
Internet:
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www.jantjebeton.nl

Sluyterman van Loo fonds

Doelstelling
Het Sluyterman van Loo fonds Ouderenprojecten bevordert de kwaliteit van leven van kwetsbare
ouderen in Nederland. Jaarlijks ondersteunen ze honderden initiatieven en projecten die zich primair
richten op kwetsbare ouderen. In veel van deze projecten spelen vrijwilligers, met name actieve
senioren, een belangrijke rol.
Internet:
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www.fondssluytermanvanloo.nl

Stichting Madurodam Steunfonds

Doelstelling
De doelstelling van het Madurodam Steunfonds is het verlenen van steun en bijstand in de ruimste
zin van het woord aan instellingen die een maatschappelijk, cultureel of charitatief belang beogen,
in het bijzonder ten bate van jongeren.
Internet:
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www.madurodam.nl/nl/organisatie/goede-doelen/donatie-aanvragen

NAM fonds

Doelstelling
De NAM wil een goede buur zijn voor de omwonenden. Door contacten met de lokale omgeving en
bijvoorbeeld het steunen van lokale initiatieven die betrekking hebben op het leefbaar houden van
de omgeving. De belangrijkste reden voor een toekenning van een donatie is dus ook ‘nabuurschap’.
Heeft u een NAM-locatie of NAM activiteiten bij u in de buurt, dan kunt u in aanmerking komen voor
een bijdrage uit het NAM Donatiefonds.
Internet:

www.nam.nl/over-nam/donatieprogramma.html
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2.12

TVM foundation

Doelstelling
Al 6 jaar draagt de TVM foundation bij aan een duurzame verbetering van de maatschappelijke,
sociaal economische omgeving in Nederland. Leden, medewerkers van leden en medewerkers van
TVM kunnen een projectaanvraag doen voor een bijdrage. Juist omdat TVM als coöperatie er voor
en door haar leden is, hebben deze leden een actieve rol bij het verdelen van de bijdragen naar
diverse maatschappelijke initiatieven.
Internet:
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www.tvmfoundation.nl

Dr. C.J. Vaillant Fonds

Doelstelling
Het Dr. C. J. Vaillant Fonds (landelijke vereniging van crematoria) ondersteunt een breed palet aan
goede doelen en waardevolle initiatieven. Voorwaarde is dat de aanvrager een ANBI (erkende)
organisatie is.
Internet:
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https://lvc-online.nl/fonds/

LOKALE FONDSEN

Tot slot zijn er nog de (kleinere) lokale fondsen. Voorbeelden daarvan zijn het:
•
•
•
•
•
•

Marius Tonckensfonds (De Wolden) www.mariustonckensfonds.nl
Stichting Jan Rigterink fonds (Oosterhesselen, Zwinderen e.o.) www.stjrf.nl/
Wildervank fonds (Beilen en omgeving) www.stichtingwildervankfonds.nl/
St. Lokaal Groene Kruis Fonds (Bovensmilde) https://groenekruisfonds.wordpress.com/
Stichting Bercoop fonds (Westerveld) http://www.dekringvanbercoop.nl/
Stichting Rossing Koops (Rolde) http://rossing-koops.nl/

Daarnaast zijn er nog tal van kleine fondsen die nog geen website hebben zoals bijvoorbeeld het PB
Jansenfonds in de gemeente Westerveld. Om lokale fondsen op te sporen zou u contact kunnen
opnemen met een lokale welzijnsinstelling, de gemeente of een notaris. Misschien hebben ze een
folder waarop u informatie kunt vinden of anders zal een gesprek met een bestuurslid u meer
informatie verschaffen. Er zijn er ongetwijfeld meer!
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DRENTSE OVERHEDEN
•

•

Veel gemeenten hebben specifieke subsidies die interessant zijn voor dorpen en
dorpshuizen, maar lopen daar niet altijd mee te koop. Informeer bij de contactpersoon van
uw gemeente of bij de lokale welzijnsinstelling.
De provincie Drenthe kent veel verschillende programma’s en vaak zijn daar ook gelden aan
verbonden. Informeer over de mogelijkheden bij de BOKD.
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