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Casus A:

Adviezen bij fondsenwerving

I- Specifiek bij VSBfonds

II- Algemeen

Annemarijn Boelen
Voorlichter

Maandag, 23 november 2015

I- VSBfonds - Historie

 Particulier Vermogensfonds

 Sinds 1990 in huidige vorm

 Voortgekomen uit Maatschappij 

tot Nut van ‘t Algemeen

 VSB Banken

 Na fusies ‘opgegaan’ in Fortis

 Rendement uit vermogen naar 

Nederlandse samenleving

 een samenleving waar 
iedereen meedoet, 

 waar mensen elkaar 

ontmoeten en 

inspireren 

 iedereen de kans krijgt 
zich te ontwikkelen

Wij steunen initiatieven

die hieraan bijdragen. 

Stel je eens 

voor…

Beurzen

Wij verstrekken 

beurzen aan studenten 

die zich verder willen 

ontwikkelen door een 
vervolgstudie of 

onderzoek in het 

buitenland.

Mens & Maatschappij

Wij steunen projecten 

voor mensen die niet 

vanzelfsprekend 
meedoen in de 

samenleving. 
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Kunst & Cultuur 

Wij helpen aanvragers 

om zoveel mogelijk 

mensen kennis te laten 

maken met en te laten 
genieten van kunst en 

cultuur.

VSBfonds in cijfers

Donatievolume 2014: € 29,7 miljoen
± 1.328 projecten

 Kunst & Cultuur € 18,3 miljoen

 Mens & Maatsch. € 9,8 miljoen

 Beurzen € 1,6 miljoen

Hoogte donaties  

43%

13%

27%

13%

4%

tm € 5.000

€ 5.001 tm € 10.000

€ 10.001 tm € 30.000

€ 30.001 tm € 75.000

> € 75.000

Soort initiatieven

 Alleen projecten

 Alleen in Nederland

 Alleen aan private rechtspersonen

 Mens / doelgroep centraal

 Direct & concreet

 Geen religieus of politiek doel

 Geen reguliere activiteiten

“Algemene criteria”

 Doel van het project > past bij ons

donatiebeleid

Kunst & Cultuur 

 Belangrijk onderdeel van onze samenleving

 Stimuleren anders kijken / anders denken

 Verruimen ons denken over alledaagse dingen

 Daardoor kan je jezelf en anderen beter begrijpen.

Wij zetten ons in om aanvragers te helpen om zoveel mogelijk mensen 

kennis te laten maken met en te laten genieten van kunst en cultuur. 

Projecten K & C

Wij steunen projecten: 

 Kunsten 

Breed opgevat; alle vormen podiumkunsten, beeldende kunsten, mixvormen zoals 

festival en community art

Initiatieven die kunst toegankelijk maken voor een groter of nieuw publiek en 

intensieve ontmoetingen met kunst realiseren

 Cultureel erfgoed

Cultuurhistorische context = belangrijk onderdeel van cultuur. 

Initiatieven die cultureel erfgoed toegankelijk maken / ontsluiten voor een groot of 

nieuw publiek

 Van professionals en amateurkunstenaars

Doelgroep = publiek Doelgroep = amateurbeoefenaar
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Pijlers donatiebeleid K & C

1. (Artistieke) kwaliteit, diversiteit & 

spreiding (aanbod)

2. Vergroting cultuurparticipatie

3. Verdieping cultuurparticipatie

Procedure

Algemene criteria of Quick Scan: www.vsbfonds.nl

Online aanvraagformulier: www.vsbfonds.nl/aanvragen

Formulier insturen; uiterlijk 4 maanden voor start project

Ontvangstbevestiging; binnen enkele dagen

Wel/niet in behandeling; binnen drie weken

Bij vragen tussendoor contact

Bericht over toekenning; binnen vier maanden

II – Algemeen - Fondsenwerving

A. Financieringsbronnen

B. Centrale vragen

C. Stappenplan & tips

A. Financieringsbronnen

Iedere bron vraagt een andere benadering!

 Overheid

 Bedrijven 

 Private financiers

Overheid       subsidie

• Europa
Europees cultuurbeleid, diverse prijzen, Creatief Europa

• Rijksoverheid
Subsidies culturele basisinfrastructuur, Programma 
Ondernemerschap Cultuur & Cultuurfondsen

• Provincie
Iedere provincie heeft eigen cultuurbeleid  & eigen 
subsidieregelingen

• Gemeente

Iedere gemeente heeft eigen cultuurbeleid & eigen 

subsidieregelingen

Bedrijven       sponsoring

Bij sponsoring geldt dat er een wederdienst wordt 

verwacht. Meestal gaat dat om naamsbekendheid…

• Sponsoring in geld
• Sponsoring in natura

Motivatie: 
- Locale belangen > naamsbekendheid
- Aansluiting bij eigen MVO-beleid

https://www.vsbfonds.nl/vsbfonds/jaarverslagen
http://www.vsbfonds.nl/
http://www.vsbfonds.nl/aanvragen
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Private financiers       donaties, giften

Particuliere fondsen:
- Prins Bernhard Cultuurfonds
- Turing Foundation
- Fonds 21
- Gieskes-Strijbis Fonds
- Ammodo
- BNG Cultuurfonds
- Stichting DOEN

> Fondsenboek (Walburg Pers ism FIN, ca. 700 fondsen)

B. Centrale vragen

 Wie ben ik?
 Waar vraag ik geld voor?
 Hoeveel geld vraag ik?
 Hoe vind ik passende financiers?

Wie ben ik – rechtspersoon

 Positionering

 Doelgroepen

 Eigen achterban, bestuur, leden

 Partners

 Naamsbekendheid & imago

 Concurrenten /concullega’s

 Ontwikkelingen sector

 Algemene zaken (KvK, Statuten, Jaarcijfers etc.)

Waar vraag ik geld voor – project

Projectplan = ‘hart van je aanvraag’:

- Doelstelling > waarom belangrijk

- Inhoud project

- Haalbaarheid / behoefte-inventarisatie

- Doelgroep

- Communicatie/marketingplan

- Samenwerkingspartners

- Hoe gaan wij dit uitvoeren > organisatie, mensen

- Maak het concreet!

Hoeveel geld vraag ik

Begroting

- Totale kosten > alles

- Inclusief  eventueel gedekt in natura

- Begroot redelijk!

Dekkingsplan

- Het = een plan!

- Eigen bijdrage (in geld of natura)

- Breed financieel draagvlak

Principe: Als je weet wat je nodig hebt, weet je ook 

hoeveel je moet vragen

Hoe vind ik passende financiers

- Vraag in je omgeving, eigen netwerk

- Vergelijkbare organisaties

- Koepelorganisaties

- Samenwerkingspartners

- Verdiep je inhoudelijk in de subsidieregelingen >     

wàt is het beleid

- Verdiep je inhoudelijk in de fondsen > wat is hun 

oorsprong, donatiebeleid

- Zoek bij sponsoring/bedrijven naar win-win
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C. Stappenplan & tips
1- Projectplan

 Projectplan is ‘kern van je aanvraag’ 

 Persoonlijke betrokkenheid en enthousiasme;

 Oprecht verhaal, geen jargon;

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

officiële stukken op orde, formulier compleet en ingevuld;

3- Planning

 Maak planning voor jezelf;

 Ken de deadlines van je financiers;

2- Financiers

 Neem persoonlijk contact op;

 Verdiep je inhoudelijk in je financier;

 Pas eventueel je projectplan aan.

Veel succes!

Vragen?

Afdeling Voorlichting
030 230 3303

 Steffen de Wolff

 Annemarijn Boelen

vsbfonds.nl


