
WAAR VINDEN WE FONDSEN?
B e s t e  V w C ,

FONDSEN
Veel vrijwilligersorganisaties zijn afhankelijk
van fondsen. Of het nu gaat om een nieuw
project, materialen, je locatie, scholing...
noem het maar op. Maar waar vind je ze? 

Om deze zoektocht voor jullie makkelijker te
maken, hebben wij dit overzicht gemaakt. We
richten ons hier op fondsen die ten goede
komen aan je project of organisatie.

JE WEET NU FONDSEN TE VINDEN
 

HOE GA JE ZE BENADEREN?

ANDERE MANIEREN?

Het kan zijn dat je project of idee niet door één fonds
gefinancierd kan worden. De aanvraag verdelen over
meerdere fondsen is niet ongebruikelijk.

Maar bedenk je dat er daarnaast nog andere opties
zijn zoals;

- donaties via acties
- donateurs werven
- crowdfunding 
- "vrienden van"
- deelnemersbijdragen 
- sponsoring door bedrijven
- etc

Wat past bij jullie en bij de tijdlijn die je hebt? 

DE REDEN DAT MENSEN GELD
OF STEUN GEVEN? 

OMDAT HET AAN ZE
GEVRAAGD WORDT!

Meer weten of mee denken? 

Neem contact op via
www.vrijwilligerscentraledoetinchem.nl

LOKAAL

De Linterhof

Fonds gemeente spaarbank

Naoberfonds

Platform Meedoen & Ondersteuningsdiensten

 

      

     

     

 

LANDELIJK
Nergens is een totaaloverzicht m.b.t. fondsen.
Maar we kunnen je natuurlijk wel op weg
helpen:

Als Vrijwilligerscentrale hebben wij een
abonnement op Fondswervingonline. Geef aan
ons door wat je zoekt en wij kunnen je helpen. 

Neem ook zelf een kijkje op

FIN of leen de Fondsen Disk

REGIONAAL / PROVINCIAAL

L eefbaarheidsalliantie Gelderland

Cultuurfonds Gelderland

Stichting Pak an

Leader Achterhoek

We noemen een paar bekende fondsen:

Vrijwilligerscentrale Doetinchem

WAAR MOET JE VOORAF AAN
DENKEN? 

TIPS & INSPIRATIE 

Wat is er nodig ? Geld, natura , hulp
Hoeveel is er nodig
Waarvoor is het nodig
Waarom is het nodig

       
De ‘case for support’ van je organisatie

Waarom moet men eigenlijk geld geven? 

Training VSB Fonds 

Fondsenwervers delen 25 tips met je

inspiratieboekje 

denk ook aan banken en / of grote bedrijven 

https://www.vrijwilligerscentraledoetinchem.nl/contact/
https://www.de-linterhof.nl/
http://www.fondsgemeentespaarbank.nl/
https://doetinchemseuitdaging.nl/naoberfonds/
https://www.vrijwilligerscentraledoetinchem.nl/organisaties/platform-meedoen-ondersteuningsdiensten/
https://www.fondswervingonline.nl/
https://fondseninnederland.nl/fondsen
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.093626509.html/fondsendisk/
https://leefbaarheid.gelderland.nl/default.aspx
https://www.cultuurfonds.nl/aanvragen-gelderland
https://www.anpakken.nl/
https://www.leaderachterhoek.nl/
https://www.kansfonds.nl/aanvraag-1/tips-voor-fondsenwerving/
https://www.kansfonds.nl/aanvraag-1/tips-voor-fondsenwerving/
https://www.vrijwilligerscentraledoetinchem.nl/organisaties/kenniscentrum/fondsen-en-subsidies/fondsenwervers-delen-25-tips-met-je/
https://www.vrijwilligerscentraledoetinchem.nl/resources/uploads/bestanden/Inspiratieboekje-fondswerving.pdf
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/noord-en-oost-achterhoek/cooperatiefonds/
https://corporate.lidl.nl/duurzaamheid/maatschappij

