Fondsen

Hoe komen we
aan geld voor
ons initiatief?
Subsidies
Gemeente
• Leefbaarheidsbudget
www.buren.nl/leefbaarheidsbudget
• Bijdrage buurtbijeenkomsten
www.buren.nl/bijdragebuurtbijeenkomsten

Provincie Gelderland / Oranjefonds
• Verbind je buurt!
www.gelderland.nl/
Subsidies/ondersteuning-vanbewonersinitiatieven
www.oranjefonds.nl/verbind-je-buurt

Voor wie
Inwoners van de gemeente Buren,
maatschappelijke organisaties zoals
stichtingen, verenigingen, buurt
verenigingen en welzijnsorganisaties
uit de gemeente Buren.

Voor wie
Gelderse initiatiefnemers;
mensen en maatschappelijke
organisaties zoals stichtingen,
verenigingen, buurtverenigingen en
welzijnsorganisaties.

Waarvoor
U kunt financiering aanvragen voor
bewonersinitiatieven of sociale
initiatieven die zich richten op
verbondenheid in de dorpen, wijken
en buurten van de gemeente Buren.

Waarvoor
U kunt financiering aanvragen
voor bewonersinitiatieven of
sociale initiatieven die zich richten
op verbondenheid in de dorpen,
wijken en buurten van Gelderland
en die mensen met elkaar en/of de
samenleving verbinden.

Provincie Gelderland /
Prins Bernhard Cultuurfonds
• Gelderse Cultuur, samen doen!
www.gelderland.nl/subsidies/
cultuur-en-erfgoedparticipatie
www.cultuurfonds.nl/
provinciale-afdelingen/gelderland
Voor wie
Gelderse organisaties, zoals
stichtingen, verenigingen en
buurtverenigingen.
Waarvoor
Vernieuwende initiatieven
die zich richten op cultuur- en
erfgoedparticipatie in Gelderland.

• Kern met pit voor ondersteuning
door een adviseur en €1.000 (als je
het binnen een jaar afrond)
www.kernmetpit.nl
• ANWB fonds voor een veilig,
duurzaam en mobiel Nederland
www.anwb.nl
• Speciaal voor ouderen
www.fondsenvoorouderen.nl
• Voor kinderen Jantje Beton
www.jantjebeton.nl
• Algemeen belang van mens
en dier voor verenigingen en
stichtingen
www.bylandtstichting.nl
• Kleinschalige initiatieven,
waarvan de doelgroep direct
profijt heeft en waarbij vrijwilligers
betrokken zijn www.haella.nl
• Omzien naar kwetsbare mensen
www.kansfonds.nl
• Plaatselijke fondsen
Vraag aan iedereen in je omgeving
of zij nog een Lokaal fonds weten,
deze fondsen hebben vaak meer
geld te vergeven, dan dat ze aan
aanvragen binnen krijgen.
• Oranjefonds www.oranjefonds.nl
• VSB fonds www.vsbfonds.nl
• Stichting DOEN www.doen.nl
• Burendag www.burendag.nl
• Banken
www.rabobank.nl
www.ing.nl

Tips
Pas de omschrijving
van je project aan voor
elk fonds, zodat het past
binnen het doel van dat
betreffende fonds. Let op
de termijnen wanneer
je in kunt dienen: door
lopend, of 2 keer per jaar.
Je mag echt nog niet
begonnen zijn, tot de
bevestiging binnen is.

Hoe komen we aan geld voor ons initiatief?
Crowdfunding
www.investeerders.nl/
crowdfunding-platforms

Acties
• Loterij
• Sponsoractie
• Statiegeldactie
• Supermarkten: via bv een
muntenactie of sponsoring in
natura
• Evenement organiseren: markt,
braderie, sportevenement

Zonder geld

Denk groter
Een coöperatie oprichten: voor de
wijk/dorp, energie of zorg
Right to challenge: bewoners nemen
tegen betaling een taak van de
gemeente over en houden daar geld
aan over.
www.righttochallenge.nl

Ruilen
#durftevragen –
Niet alles hoeft geld
te kosten. Misschien
zijn er mensen die
willen helpen.
Als je het maar
durft te vragen.
Gratis ophalen
gemeente Buren:
Op deze
Facebookgroep
worden gratis spullen
aangeboden.

Advies nodig?
Neem contact op met de
kernregisseur van uw kern.
Esther Wormgoor
(Asch, Buren, Erichem, Ingen,
Maurik, Eck en Wiel, Rijswijk,
Zoelen)
ewormgoor@buren.nl
06 13 14 33 74
Simone Koomans
(Beusichem, Kerk-Avezaath,
Lienden, Lingemeer, Ommeren,
Ravenswaaij, Zoelmond)
skoomans@buren.nl
06 10 09 58 05

Check ook de volgende sites
• De leefbaarheidsalliantie www.leefbaarheidsalliantie.nl
• Leefbaarheid Gelderland www.leefbaarheid.gelderland.nl
okale fondsen www.lokalefondsen.nl
•• LLoterij
•• SAponsoractie
dvies bij het opstarten van een sociale onderneming
• Swww.social-enterprise.nl
tatiegeldactie
• Supermarkten: via bv een muntenactie of
• Advies op gebied van zorg(coöperaties)
sponsoring in natura
• Ewww.nlzorgtvoorelkaar.nl
venement organiseren: markt, braderie,
• sportevenement
KNHM – biedt ondersteuning en heeft wat
financiële mogelijkheden
www.knhm.nl/participaties

