
Hoe doe je een aanvraag bij een 
vermogensfonds?



Welkom in de wereld van vermogensfondsen
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Wat is een vermogensfonds?

- Onafhankelijke non-profit organisatie 

- Eigen missie en onafhankelijk bestuur 

- Eigen vermogen en/of structurele inkomstenbron

- Doet donaties voor het algemeen nut: steun aan individuen, 
projecten en organisaties.

Privaat geld dat wordt ingezet voor een maatschappelijk doel.
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Vermogensfondsen in Nederland

Er zijn duizenden vermogensfondsen in NL met een totaal geschat vermogen van 
meerdere miljarden

Hun vermogen komt van erflaters, vermogenden of bedrijven die iets ‘goeds’ willen 
(terug-) doen voor de maatschappij. Sommige bestaan al meer dan 400 jaar!

Zij werven zelf meestal géén geld onder het publiek

Zij werken samen met elkaar, met de overheid en met maatschappelijke partners

Zij geven meestal donaties (‘geef-geld’) voor projecten

Er zijn enkele experimenten met leningen, investeringen of Social Impact Bonds
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Voorbeelden



De kansen/voordelen vermogensfondsen

- Relatief snel redelijke bedragen werven voor projecten die passen bij de  
missie van het fonds

- Concrete uitgaven laten bekostigen bijv. de aanschaf van materialen of 
een vervoermiddel

- Kans op herhaaldelijke steun voor nieuwe projecten

- Mogelijkheid tot langdurige band



De valkuilen of nadelen van vermogensfondsen

- Kost moeite om voor het eerst goede aanvraag in te dienen

- Hoge eisen aan goed doortimmerd projectplan

- Verantwoording, som zeer gedetailleerd

- Kosten gemaakt voorafgaand aan de toekenning worden niet vergoed

- Geen geld voor exploitatiekosten (alleen bij uitzondering)

- Geen beroep of bezwaar mogelijk



Waarvoor kun je bij fondsen werven?

Wat kun je krijgen? Donateur Bedrijf / 
kerk

Fonds Gemeente Crowd-
funding

Exploitatie JA NEE NEE JA NEE

Personeelskosten JA NEE Projecten JA NEE

Projectkosten JA JA JA JA JA

Materialen JA JA JA JA

Vrij besteedbaar geld JA NEE NEE NEE NEE



Waar kijken vermogensfondsen naar?
Aan wie  en waaraan zou je je kostbare geld geven?

- Wat is de urgentie van je project? Wat is het maatschappelijk probleem?

- Werk je voor een (kwetsbare) doelgroep?

- Wat wil je bereiken? Wat is de oplossing voor het probleem?

- Hoe ga je dat doen?

- Wat heb je nodig voor die oplossing?

- Hoe ga je aantonen dat jouw oplossing werkt?

- Is het al eens eerder geprobeerd?

- Wie is de aanvragende organisatie?



Vier basisstappen voor fondsenwerving 
(Case for Support)

• Wat is onze oplossing voor 
het maatschappelijk 
probleem?

• Hoeveel geld is er nodig ?

• Waarvoor is er geld nodig ? 

•Exploitatie of project?

•Welke inkomstenbron?

•Fondsen

•Donateurs

•Bedrijven

•Kerken

• De gemeente

• Een serviceclub

•Wat is het maatschappelijke 
probleem?

•Wat is de oorzaak?

• Hoe urgent is dit? Wie heeft er last 
van?

• Wat is het probleem op korte termijn?

•is 

• Wat is de missie van 
je organisatie ?

• Wie zijn we?

I. Wie?

De afzender

II. Waarom?

Het 
probleem

III. Wat? 

De oplossing

IV. Waar?

Call to action



Fondsenboek 2022 (mogelijk ook in 
bibliotheken in te zien)

www.fondsenzoeken.nl

fondseninnederland.nl/fondsen

www.vermogensfondsen.startpagina.nl

ANBI register

Jaarverslagen andere organisaties

AANVULLENDE TIP: MAEX 
www.maex.nl/#/impuls

http://www.vermogensfondsen.startpagina.nl/


Bepalen van je kans 
op een donatie 

De doelstellingen van het fonds moet een ‘match’ 
hebben met die van jouw project

Napluizen van de websites van de fondsen

Quick-scan op de website van het fonds

Het fonds bellen of mailen

Sommige vermogensfondsen wachten aanvragen af, dan 
moet jij het initiatief nemen

Andere fondsen zoeken zelf naar projecten en 
organisaties om te steunen, die nemen zelf het initiatief



Enkele Fondsen voor Amsterdam

Fonds Thema Bijzonderheden

RCOAK Ouderen heel Nederland
Armoede Amsterdam
www.rcoak.nl

Projectsteun
Organisatie-versterking
Projecten tot 15.000,- (binnen 6 
weken besluit)

Hulp na Onderzoek Inclusief leefklimaat Amsterdammers/ sociale integratie
Armoedebestrijding
Zorg
Preventie en hulpverlening 
Noodhulp

Regio Amsterdam
Projectsteun
Amsterdam: € 2.000,- – € 5.000,-

Fundatie van den Santheuvel 

Sobbe

Participatie, integratie en zelfredzaamheid, schulden 
Jongeren, ouderen en vluchtelingen
Zorg en welzijn, educatie, autisme

Landelijk ook Amsterdam
Max bedrag € 5.000,-
Subfondsen

Fonds voor Oost Verbinding, saamhorigheid
Sociale, maatschappelijke en culturele ontwikkeling
Bewoners actief bij project betrekken

Gemeenschapsfonds voor en 
door inwoners – Adam Oost
Ong. tot 3.000,-

Zabawas Cultuur, sport, geneeskunde, natuur en educatie Familiefonds Van Zanen
€ 2.000 – € 5.000 minimaal

Oranjefonds leefbaarheid buurten
ontmoetingsruimtes of langdurige activiteitenprogramma’s
informele zorg of maatjesinitiatieven;
activerings- en emancipatieprojecten;
zelforganisaties, belangenorganisaties

startkosten
personeelskosten nieuwe 
praktijken en werkwijzen
investeringskosten
activiteitskosten
€ 2.000 – € 5.000 minimaal

De Vondelbrug Jeugd, onderwijs, zorg en cultuur
Ondernemende jonge mensen 
https://fondseninnederland.nl/fonds/stichting-de-vondelbrug

€ 1.000 maximaal

VSBfonds Cultuur, mensen en maatschappij

https://www.vsbfonds.nl/mens-maatschappij
€ 2.000 – € 5.000 minimaal

http://www.rcoak.nl/
https://fondseninnederland.nl/fonds/stichting-de-vondelbrug
https://www.vsbfonds.nl/mens-maatschappij


Nog wat tips voor fondsen

Fonds voor Sociale Initiatieven Projecten die een positieve bijdrage 
leveren aan het maatschappelijk welzijn 
in Amsterdam.

Projecten tot max. € 50.000,-

AMVJ fonds Sociaal culturele projecten voor 
kinderen en jongeren

Aanvragen tot maximaal 10.000,-

Stichting Voor Vrouwen door 
Vrouwen

Projecten die de sociaal-
maatschappelijke en economische 
zelfstandigheid van vrouwen en meisjes 
bevorderen.

Kleine projecten ong. € 500,-

Stichting Perspectiva Levenssituatie van de medemens te 
verbeteren. Zij richt zich daarbij in het 
bijzonder : gezondheid, kinderen en
onderwijs

Tussen € 1.000,- en € 3.000,-

Armoedefonds Het verminderen van armoede bij 
mensen of het verzachten van de 
gevolgen van armoede.

Ongeveer € 2.000,- tot € 5.000,-



Hoe werkt het aan de andere kant?

De stappen die het fonds zelf zet:

1. Aanvraag komt binnen (per email of post)

2. Eerste selectie door bureau/secretaris

3. Aanvraag wordt besproken in bestuur

4. Soms een gesprek/bezoek

5. Besluit van het  bestuur

6. Uitkering (soms in delen)

7. Verantwoording en evaluatie



De aanvraag bij een vermogensfonds

• Alle fondsen zijn anders, dus verschillende aanvraagprocedures. 
Maar altijd: schriftelijke aanvraag, meestal via online 
aanvraagformulier. 

• Het bestuur is onafhankelijk en neemt meestal de besluiten, 
medewerkers bereiden die besluiten voor. 

• Fondsen financieren meestal het liefst concrete projecten.

• Fondsen ondersteunen initiatieven meestal slechts voor 
afgebakende tijd

• Veel fondsen werken ‘reactief’: 
wachten af tot ze aanvragen krijgen en kiezen daar de beste uit.

• Eerste steun is meestal een beperkt bedrag.



Checklist Fondsaanvraag
(wat moet je allemaal meesturen?)

❑ Aanbiedingsbrief

❑ Projectplan

❑ Begroting (kosten/dekkingsplan)

❑ Uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 mnd)

❑ Statuten

❑ Recent jaarverslag en jaarrekening

❑ ANBI-toekenning (met RSIN nummer)

❑ Bankgegevens (kopie afschrift)

❑ Statutaire naam

❑ Beleidsplan

❑ Website: vindbaar en informatief?



Na de toekenning

✓ De toekenningsbrief

✓ Opvragen van een voorschot

✓ Wat te doen bij wijzigingen in je project? 

✓ Naamsvermelding, logo’s

✓ Bedanken

✓ Verantwoorden

Tips:

- Als er iets verandert, neem contact met het fonds



Verder werken aan je aanvraag …
Met steun van de VCA adviseurs

1. Bepaal je ‘Case for Support’. Waarvoor ga je werven?

2. Werk een projectplan uit.  

3. Bepaal welk fonds je wil benaderen (research !)

4. Kijk wat er nodig is om in te dienen (eisen, criteria etc.)

5. Dien je volledige aanvraag in

Tips:
- Probeer indien mogelijk contact te zoeken met het fonds dat je wil benaderen
- Vind je schrijven moeilijk? Laat je interviewen door een collega.
- Maak het persoonlijk, gebruik verhalen


