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HOE FINANCIER IK ONS PROJECT? 



Goed om te weten…. (1) 

• Bij een afwijzing, is bij fondsen bezwaar 
maken niet mogelijk itt bij subsidies 

• Van te voren telefonisch contact, werkt in je 
voordeel, voorkomt onverwachte tegenvallers 

• Soms wordt een tegenprestatie gevraagd 
en/of tussentijdse rapportage 

• Deadlines voor het indienen: iets om rekening 
mee te houden!  

 



Goed om te weten… (2) 

• Een begroting en dekkingsplan moeten 
realistisch zijn. Ga niet overvragen. 

• Toon je eigen bijdrage en/of inzet (naar 
draagvlak)  

• Zorg voor een breed financieel draagvlak in 
het dekkingsplan: subsidie overheid, fondsen, 
sponsoren, eigen inkomsten (bijv. 
publieksinkomsten, acties) 

 



Goed om te weten… (3) 

• Ga geen financiële verplichtingen aan voordat je 
aanvragen hebt ingediend  

• Geef altijd goed aan wat je zelf al doet.  

• Soms kan het aanvragen in kleine deeltjes een voordeel 
hebben en fondsen makkelijker over de streep halen.  

• Maar Let Op!: Soms kan het ook beter zijn om alles in 1 
keer aan te vragen omdat je per organisatie 
bijvoorbeeld maar eenmalig mag aanvragen of omdat 
het juist goed is om het totale idee te laten zien. 
Informeer hiernaar en/of lees de voorwaarden er 
secuur op na. 

 



Goed om te weten… (4) 

• Fondsen vragen soms om een persbericht waarin ze 
vermeld worden. Het blijft altijd onzeker of het 
wel/niet wordt geplaatst. Bouw daarom een dossier op 
met bewijsstukken. 

• Soms maakt een “amateuristische” aanvraag meer 
kans dan een “gelikte”. Amateuristisch wordt soms 
geïnterpreteerd als blijk van draagvlak (vrijwilligers in 
plaats van professionals…).  

• Wees alert op de planning. Door gebruik te maken van 
de onrendabele uren van een loonwerker, kunnen 
kosten worden bespaard. 

 



Goed om te weten… (5) 

• Fondsenwerving is ook relatiebeheer. Informeer 
fondsen daarom ook eens tussentijds en 
natuurlijk zeker over de aanpassingen. Een goede 
relatie kan bij een volgende aanvraag weer van 
pas komen.  

• Nodig de fondsen ook uit bij leuke 
persmomenten als aftrap/oplevering etc. 

• Laat zorgtaken van de overheid niet door 
projecten en vrijwilligers overnemen. Daar lopen 
fondsen zeker niet warm voor.  

 



Vind info over fondsen via bijv… 

1. Fondsenboek! 
 

2. Internet 
 

3. Groninger Dorpen, Landschapsbeheer Groningen, 
Ideeënmakelaars, Plattelandshuis, Subsidieloket 
Provinciehuis e.a. 
 

4. Onderling ervaringen uit te wisselen 
 

5. Of….. 



Groninger Dorpen 

Ledenondersteuning geregeld/gefinancierd via afspraken 
Werkplan GD met Provincie: 
 
Doelgroep met name leden dorpshuizen en 
Dorpsbelangen: 
-Eén op één ondersteuning, meedenken, adviseren 
-Workshop/thema-avond/excursie, ook voor het 
onderling uitwisselen van ervaringen 
-Doorverwijzen, verbinden binnen het netwerk 
-Actuele thema’s zorg, duurzaamheid, groen….. 
-…. 
 
 


