
Past dit fonds helemaal bij jouw idee?  

 
Zet m op de foto! 

 

 

 

 

 
Voor Wie? 
 

 
Professioneel kunstenaars (provincie Groningen)  
 
Amateur kunstenaars (gemeente Groningen) 
 

 
Thema’s en 
Criteria 

Een activiteit wordt beoordeeld op artistieke kwaliteit. Als die hoog genoeg 
is gelden de volgende criteria: 

• de mate van aanvullendheid op het aanbod;   
• het cultureel ondernemerschap;  
• het publieks- en/of deelnemersbereik;  
• de degelijkheid van de financiële onderbouwing;  
• de stevigheid van de organisatie;  
•  de kans van slagen van het project. 
 

 
Voorbeelden 

 

 Federatie Groninger Muziek Corpsen: Kerstconcert 

 Centrum voor Oude Muziek & Dans: Carnaval in Venetië 

 Vrouwenkoor Mrs. Johnson: American Songbook 

 Groninger Studenten Toneel: Dood van een handelsreiziger 

 Muziekvereniging Harmonie '67: Voorjaarsconcert 

 Con Anima: Jubileumconcert 

Meer informatie www.kunstraadgroningen.nl 
 

 

 

http://www.kunstraadgroningen.nl/


Past dit fonds helemaal bij jouw idee?  

 
Zet m op de foto! 

 

 

 

 

 
Voor Wie? 
 

 
Maatschappelijke organisaties (Provincie Groningen) 

 
Thema’s & 
Criteria 
 

 
Ondersteunt activiteiten op cultureel - sociaal - maatschappelijk 
terrein voor de provincie Groningen die: 
 

 geen deel zijn van de normale exploitatie; het zijn 
bijzondere activiteiten. 

 Voor dezelfde soort activiteit kan hoogstens één keer per 
drie jaar een bijdrage worden gedaan. 

 

 
Voorbeelden 
 

 

 Publicaties van boeken over Groningse onderwerpen 

 Investeringen in wijkcentrum, dorpshuis, of jeugdcentrum 

 Investeringen in start van hospices 

 Culturele festivals 

 Waarderingsbijdrage voedselbanken 

 Restauratie (rijks) monumenten  

 

Meer informatie www.jsb-hsk.nl 
 

 

 

 



Past dit fonds helemaal bij jouw idee?  

 
Zet m op de foto! 

 

 

 

 

 
Voor Wie? 
 

 
Charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut 
beogende instellingen (Noord Nederland) 

 
Thema’s & 
Criteria 

 
Ondersteunt maatschappelijke projecten in de ruimste zin des woords. 
Onder andere op het gebied van: 

 Cultuur 

 Sport 

 Ouderen 

 Jongeren 

 Sociaal-maatschappelijk 

 en nog veel meer… 

 
Voorbeelden 

 

 GOOV Muziektheater 

 Festival der Aa 

 Dorpskerk Haren 

 Eurosonic Noorderslag 

 Stichting Coach 4 You 

 Internationaal Shanty Festival "Be Daip" 

 Nationaal Ouderen Fonds 

 St. Vocaal Festival Annen 

 St. Jonge Harten 

 St. Odensehuis Groningen 

 St. De Jonge Onderzoekers 

 St. Kledingbank Maxima Groningen 

Meer 
informatie 

www.emmapleinfoundation.nl 
 

 

http://www.emmapleinfoundation.nl/


Past dit fonds helemaal bij jouw idee?  

 
Zet m op de foto! 

 

 

 

 
Voor Wie? 
 

 
Particulieren, stichtingen en verenigingen (Nederland)  

 
Thema’s & 
Criteria 
 

 

Ondersteunt initiatieven op het gebied van cultuur, natuur en 

wetenschap. Dus bent u actief op een van de volgende terreinen: 

 beeldende kunst 

 monumentenzorg 

 geschiedenis & letteren 

 theater 

 muziek 

 natuur  

 wetenschap 

Dan kunt u in specifieke situaties een aanvraag doen bij het Prins 

Bernhard Cultuurfonds 
 
Voorbeelden 

 

 Installatie Homo Esparatus in Stedelijk museum Den Bosch 

 De archeologische rijkdom van de gemeente Westerveld in 

Diever 

 Holland Opera: The Day After 

 Herbestemming spoorbrug de Hef in Rotterdam 

 

Meer 
informatie 

www.cultuurfonds.nl 
 
Hier kunt u de Richtlijnenwijzer invullen.  

 

http://www.cultuurfonds.nl/projecten/de-archeologische-rijkdom-van-de-gemeente-westerveld
http://www.cultuurfonds.nl/


Past dit fonds helemaal bij jouw idee?  

 
Zet m op de foto! 

 

 

 

 

Voor Wie? 

 

Stichtingen, verenigingen of kerkelijke instellingen (Nederland, Suriname 

en Caribisch deel van het Koninkrijk). 

 

Thema’s en 

Criteria 

 

 

Het Skanfonds zet zich in voor mensen in kwetsbare situaties.  

Ze ondersteunen activiteiten en projecten die zich inzetten voor mensen 

die:   

 eenzaam zijn en/of geïsoleerd dreigen te raken  

 een lichamelijke en/of verstandelijke beperking hebben  

 weinig aansluiting hebben met de samenleving 

 onder de armoedegrens leven of daar terecht dreigen te 

komen 

 te maken hebben met (huiselijk) geweld 

 oplopen tegen opvoedings- en of opgroeiproblemen  

 met een combinatie van problematiek te maken hebben. 

 

Voorbeelden 

 

 

 Schuldhulpmaatje 

 Super Sociaal  

 Kinderboerderij voor autistische kinderen  

 computercursus voor ouderen  

 werkplaats voor psychiatrische patiënten 

 begeleiding van zwerfjongeren die zelfstandig willen wonen 

 een meldpunt voor huiselijk geweld 

 vakantieweken voor minderjarige asielzoekers. 

 

Meer informatie www.skanfonds.nl 

Hier kunt u de Quickscan doen om te kijken of u in aanmerking komt.  

http://www.skanfonds.nl/349-week-van-de-armoede-sp-9952#Schuldhulpmaatje
http://www.skanfonds.nl/349-week-van-de-armoede-sp-9952#SuperSociaal


Past dit fonds helemaal bij jouw idee?  

 
Zet m op de foto! 

 

 

 

 

 

 

Voor Wie? 

 

 

Stichtingen en verenigingen (Nederland) 

 

 

Thema’s & 

Criteria 

 

 

VSB wil de individuele ontwikkeling van mensen en hun 

betrokkenheid bij de samenleving te vergroten. Ze steunen projecten 

en activiteiten rondom de volgende thema’s: 

 

 Mens & Maatschappij 

 Kunst & Cultuur 

 Studiebeurzen 

 

 

Voorbeelden 

 

 

 De Nacht van Kunst en Wetenschap 

 Resto van Harte 

 Studiebeurzen individuen  

 Geopark de Hondsrug 

 

 

Meer 

informatie 

 

www.vsbfonds.nl 

Hier kunt u de Quickscan doen om te kijken of u in aanmerking komt.  

 



Past dit fonds helemaal bij jouw idee?  

 
Zet m op de foto! 

 

 

 

 

Voor Wie? 

 

 

Maatschappelijke organisaties (Nederland en de Cariben) 

 

Thema’s en 

Criteria 

 

 

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Ze 
steunen projecten en activiteiten rondom:  

 Kunst en cultuur (educatie, participatie, behoud/bevordering 
cultureel erfgoed, restauratie) 

 Natuur en milieu (behoud, educatie) 
 Sport en bewegen (bevordering sport en bewegen, 

gezondheid, overgewicht) 
 Ontwikkelingssamenwerking 
 Verspreiding van politieke en/of levensbeschouwelijke 

standpunten 
 Verlenen van professionele zorg 
 Inrichting van de openbare ruimte (speeltuinen, 

speelplaatsen, etc) 
 Een bijdrage leveren aan het vergroten van de sociale 

cohesie 

 

 

Voorbeelden 

 

 

 Opknappen van stichting Paardenwelzijn   

 Spelletjesdag in de buurt 

 Tuinieren/opfleuren van tuin/onkruid wieden bij de lokale 

basisschool  

 Opknappen van voetbalvereniging  

Meer informatie www.oranjefonds.nl 

Hier kunt u de Quickscan doen om te kijken of u in aanmerking komt.  

 

http://www.oranjefonds.nl/


Past dit fonds helemaal bij jouw idee?  

 
Zet m op de foto! 

 

 

Stimuleringsfonds 
 

 

Voor Wie? 

 

 

Maatschappelijke organisaties (Noord Groningen, Groningen (stad) en 

Haren) 

 

Thema’s en 

Criteria 

 

 

Leefbaarheid, welzijn, duurzaamheid 

Zie voor de criteria de lokale Rabobank websites.  

 

Voorbeelden 

 

 

 Aanleg speelplek in een nieuwe wijk  
 Vernieuwing dorpshuis; 
 Aanleg Sport-/Multiveld bij Dorpshuis. 

Meer informatie www.rabobank.nl 

Zoek op Stimuleringsfonds. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen 

Noord Groningen en de gemeenten Groningen en Haren.  

 

http://www.rabobank.nl/


Past dit fonds helemaal bij jouw idee?  

 
Zet m op de foto! 

 

 

 

RWE Cultuurfonds 
 

 

Voor Wie? 

 

 

Particulieren en maatschappelijke organisaties (Noordoost Groningen) 

 

Thema’s en 

Criteria 

 

 

Maatschappelijke en culturele projecten en activiteiten die aan de 

volgende voorwaarden voldoen: 

 Alleen aanvragen uit de gemeenten Eemsmond, Delfzijl, 

Appingedam en Loppersum worden in behandeling 

genomen;  

 uitsluitend projecten met een algemeen aanvaard 

maatschappelijk of cultureel doel komen in aanmerking; 

 

Voorbeelden 

 

 

Niet op de website 

Meer 

informatie 

www.essent.nl 

Zoeken op RWE Cultuurfonds 

http://www.essent.nl/


Past dit fonds helemaal bij jouw idee?  

 
Zet m op de foto! 

 

 

 

 

 

Voor Wie? 

 

 

Maatschappelijke organisaties (Nederland) 

 

Thema’s en 

Criteria 

 

 
DOEN werkt aan een groenere, socialere en creatievere 
samenleving. Hiertoe steunen zij vooral projecten en activiteiten die: 
 

 sterk gericht zijn op het bedenken, ontwikkelen en 
uitvoeren van vernieuwende initiatieven in duidelijke 
samenhang met hun omgeving;  

 in staat zijn verschillende bronnen van financiering aan te 
boren; 

 bereid en in staat zijn hun werkwijze aan te passen als blijkt 
dat iets anders beter werkt.  

 
Op de thema’s : 

 Duurzame Energie 
 Sociaal Ondernemen 
 Vormgeven nieuwe economie 
 Duurzaam ondernemen 

 

 

Voorbeelden 

 

 

 Bio Brandstoffenfabriek 

 De Windcentrale 

 3D Bouw 

 Stichting Instituut: Nieuw werk 

 Grow Down Town 

 De Drijvende Ambachtschool 

 

Meer informatie www.doen .nl 

Daar kunt u met de quickscan zien of u aan de criteria voldoet.  

 



Past dit fonds helemaal bij jouw idee?  

 
Zet m op de foto! 

 

 

 

 

 

 

Voor Wie? 

 

 

Maatschappelijke organisaties (Nederland)  

 

Thema’s  

 

 

Dit fonds ondersteunt projecten en activiteiten rondom de volgende 

thema’s: 

 Geloof en Samenleving 

 Vrede en Mensenrechten 

 Milieu  

 Achterstand 

 

 

Uitsluiting 

 

 

 Lion Hart Foundation (noodhulp Ebola) 

 Geloof in je Project (projecten van kinderen) 

 Health Promotors (voorlichting) 

 SOMVAO (verbinding Nederlandse en Somalische cultuur) 

  

Meer informatie www.haella.nl 

 

Quickscan 

http://www.haella.nl/


Past dit fonds helemaal bij jouw idee?  

 
Zet m op de foto! 

 

 

 

 

Voor Wie? 

 

 

Kinderen in Nederland 

 

Thema’s en 

Criteria 

 

Jantje Beton komt op voor het recht van alle kinderen in Nederland om 

dagelijks vrij en avontuurlijk buitenspelen en bewegen mogelijk te maken. 

Ze ondersteunen projecten die aan de volgende criteria voldoen: 

 Het idee is door minstens drie kinderen bedacht en aangevraagd. 

 Het idee wordt uitgevoerd in je eigen buurt. 

 Je krijgt alleen geld voor materialen. 

 Voor drinken en wat lekkers (maximaal 10% van het totale 

aangevraagde bedrag) om jouw idee uit te voeren. 

 Het idee gaat over buitenspelen.  

 Je idee is een activiteit, dat wil zeggen dat je het zelf of met een 

groepje moet kunnen uitvoeren. 

 De activiteiten zijn uitdagend, veilig en laten ruimte voor je eigen 

fantasie. 

 De activiteit mag geen commerciële, politieke of religieuze 

(sub)doelstelling hebben. 

 Je idee is geschikt voor kinderen tussen de 4 en 14 jaar oud. 

 Iedereen mag meedoen  

 Er doen minstens tien kinderen mee aan de activiteit. 

 Er is begeleiding door volwassenen volgens de uitgangspunten 

van www.inveiligehanden.nl 

 Het project moet binnen 2 maanden nadat je geld van Jantje Beton 

hebt gekregen, uitgevoerd en afgerekend te zijn. 

 De bijdrage van Jantje Beton kan alleen gebruikt worden voor het idee. 

 

 

Voorbeelden 

 

 Buitenspeelprojecten 

 Gezonde schoolpleinen 

 Collecte voor jeugdclubs 

Meer informatie www.jantjebeton.nl 

http://www.inveiligehanden.nl/


Past dit fonds helemaal bij jouw idee?  

 
Zet m op de foto! 

 

 

 

 

Voor Wie? 

 

 

Particulieren en maatschappelijke organisaties in Nederland 

 

Thema’s en 

Criteria 

 

 

Madurodam steunt projecten die plaatsvinden in Nederland of in 
het Nederlands Caribische gebied en die goed zijn voor kinderen. Dit 
doen ze rondom de thema’s: Leuk Leren, Feest voor iedereen en 
Beter Buitenspelen. Mits: 

 Het project een positieve uitstraling heeft. In lijn met de 
vrolijkheid van het park.  

 Het project een goed doel betreft gericht op kinderen 
woonachtig in Nederland en/of het Nederlands Caribische 
Gebied  

 De kerndoelgroep voor de grote projecten kinderen tussen 
de 4 en 12 jaar en anders kinderen tot 18 jaar 

 

 

Voorbeelden  

 

 
 IMC Weekendscholen 
 Make a Wish Foundation 
 Stichting Jarige Job 

 

 

Meer informatie 

www.madurodam.nl 

Zoeken naar Stichting Madurodam Steunfonds 

 

http://www.madurodam.nl/


Past dit fonds helemaal bij jouw idee?  

 
Zet m op de foto! 

 

 

 

   

 

 

Voor Wie? 

 

 
Vrijwilligers-, welzijns-, culturele organisaties, zorgaanbieders, 
burgerinitiatieven en buurtverenigingen in Nederland. 
 

 

Thema’s en 

Criteria 

 

 

Beide fondsen zetten zich in om de kwaliteit van leven van kwetsbare 
ouderen te bevorderen. Hiervoor hebben deze fondsen gezamenlijke 
programma’s, zoals het Premieplan Programma, Lang Leve Kunst en 
Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid. Ook kan je bij beide stichtingen terecht 
voor algemenere aanvragen, gericht op: 

 
RCOAK:  

 maatschappelijke participatie van ouderen;  
 sociale zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen; 
 het welzijn, de kwaliteit van leven, van zorgafhankelijke ouderen, 

meestal ouder dan 75 jaar, al dan niet wonend in een zorg- of 
verpleeginstelling. 

 
Fonds Sluyterman van Loo: 

 zingeving voor ouderen 
 waardigheid voor ouderen 
 autonomie voor ouderen 
 welbevinden voor ouderen 

 

 

Voorbeelden 

 

 
 Inrichting Daktuin 
 Bevrijdingsverhalen van hier en daar 
 Buiten naar Binnen plein 
 Eenzaamheid te lijf 
 Verder Sporten 
 Zorg Voor Vrijheid 
 Wat ik later wilde worden 
 

Meer informatie www.rcoak.nl en www.fondssluytermanvanloo.nl  

 

http://www.rcoak.nl/projecten/evaluaties/inrichting-daktuin/
http://www.rcoak.nl/projecten/evaluaties/bevrijdingsverhalen-van-hier-en-daar/
http://www.rcoak.nl/projecten/evaluaties/buiten-naar-binnen-plein/
http://www.rcoak.nl/projecten/evaluaties/eenzaamheid-te-lijf/
http://www.rcoak.nl/projecten/evaluaties/verder-sporten/
http://www.rcoak.nl/projecten/evaluaties/zorg-voor-vrijheid/
http://www.rcoak.nl/projecten/evaluaties/wat-ik-later-wilde-worden/
http://www.rcoak.nl/
http://www.fondssluytermanvanloo.nl/


Past dit fonds helemaal bij jouw idee?  

 
Zet m op de foto! 

 

 

 

 

 

 

Voor Wie? 

 

 

Stichtingen en verenigingen in Nederland 

 

Thema’s en 

criteria 

 

 
Dit fonds vertegenwoordigt het algemeen belang van mens en/of dier. Ze 
ondersteunen projecten en activiteiten rondom de volgende thema’s. 
 

 Sociale bijstand en ontwikkeling 
 Gezondheidszorg en welzijn 
 Ouderenzorg 
 Musea 
 Kunsten 
 Boeken, wetenschap en educatie 
 Restauraties en behoud monumeten 
 Dieren, natuur en milieu. 

 

 

Voorbeelden 

 

 
 Inrichtingskosten opvanghuis 
 Individuen die door de gaten van het sociale vangnet vallen 
 Donaties zorginstellingen en musea 
 Bijzondere educatieve projecten 

 

 

Meer informatie 

 

www.bylandtstichting.nl 

 

 

http://www.bylandtstichting.nl/


Past dit fonds helemaal bij jouw idee?  

 
Zet m op de foto! 

 

 

 

 

 

 

Voor Wie? 

 

 

Bewoners van de gemeenten Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, 

Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum 

 

Thema’s en 

criteria 

 

 
Het Loket ondersteunt leefbaarheidsinitiatieven in het 
aardbevingsgebied die voldoen aan de volgende criteria: 
 

 Het project levert een positieve bijdrage aan de leefbaarheid  

 Er is een redelijk aantoonbaar draagvlak onder bewoners. 

 Het project draagt bij aan versterking van de samenwerking 

tussen verschillende organisaties in het dorp en/of met 

buurdorpen. 

 Het project is duurzaam 

 Projecten moeten obstakelvrij zijn. 

 De doelstellingen van het project zijn duidelijk.  

 Het project is financieel haalbaar  

 Een aanvrager hoeft geen rechtspersoon te zijn. 

 Bedrijven kunnen alleen aanvragen doen in samenwerking met 

maatschappelijke partijen en met een maatschappelijk doel. 

 De initiatiefnemers zijn bereid zelf de handen uit de mouwen te 

steken om het project te realiseren. 

 

Voorbeelden 

 

 
 Volgen op de site 

Meer 

informatie 

www.dialoogtafelgroningen.nl 

 



Past dit fonds helemaal bij jouw idee?  

 
Zet m op de foto! 

 

 

 

 

 

 

Wist u dat.. 

 

Er op de website 

www.fundatiesobbe.nl 
Wel tien verschillende fondsen staan waar u wellicht 

aanspraak op kunt maken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Past dit fonds helemaal bij jouw idee?  

 
Zet m op de foto! 

 

 

 

 

 

 

Wist u dat.. 
 

 

U als bewonersinitiatief wellicht aanspraak 

kunt maken op een leefbaarheidsbudget van de 

gemeente? 

Vraag ernaar bij uw gemeente! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Past dit fonds helemaal bij jouw idee?  

 
Zet m op de foto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist u dat.. 
 

Woningcorporaties vaak een ‘potje’ 

hebben voor leefbaarheid in hun werkgebied? 

Vraag ernaar bij de corporatie bij u in de buurt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Past dit fonds helemaal bij jouw idee?  

 
Zet m op de foto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist u dat.. 
 

De provincie Groningen subsidies heeft speciaal voor 

het krimpgebied? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Past dit fonds helemaal bij jouw idee?  

 
Zet m op de foto! 

 

 

 

 

 

Wist u dat.. 
Er ook wedstrijden bestaan om uw 

bewonersinitiatief voor op te geven?  

 

Er zijn leuke (geld) prijzen mee te winnen! 

 

Zo is er bijvoorbeeld Kern met Pit (www.knhm.nl) 

en de Duurzame Dorpen Verkiezing 

(www.duurzamedorpengroningen.nl) 

De Vonk van…..(Hoogezand- Sappemeer, Ten 

Boer, Haren,...) 

 

 

 

http://www.knhm.nl/
http://www.duurzamedorpengroningen.nl/


Past dit fonds helemaal bij jouw idee?  

 
Zet m op de foto! 

 

 

 
 

Voor Wie? 

 

 

Maatschappelijke organisaties en coöperaties (provincie Groningen) 

 

Thema’s en 

criteria 

 

 
Dit fonds vertegenwoordigt het algemeen belang van mens en/of dier. Ze 
ondersteunen projecten en activiteiten rondom de volgende thema’s. 

 

 De  bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van 

de leefomgeving op persoonlijk niveau 

 De bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van de sociale 

cohesie en leefomgeving in brede zin  

 De bijdrage  aan de verbetering van duurzaamheid in brede 

zin. 

 De bijdrage aan de verbetering van het imago en het 

perspectief van de regio. 

 De inzet op structurele effecten. 

 Het draagvlak binnen de samenleving. 

 De aansluiting bij andere plannen en activiteiten in de regio. 

 De mate waarin het plan obstakelvrij is. 

 De mate van co-financiering. 

 De besteding van de aangevraagde middelen: deze mogen 

geen structureel onderdeel uitmaken van de exploitatie van 

het plan. 

 Eventuele strijdigheid  met NAM bedrijfsprincipes en wet- en 

regelgeving. 
 

 

Voorbeelden 

 
 Volg op de site 

 

 

Meer informatie 

 

www.namplatform.nl 

 



Past dit fonds helemaal bij jouw idee?  

 
Zet m op de foto! 

 

 

 
 

Voor Wie? 

 

 

Maatschappelijke organisaties (Provincie Groningen) 

 

Thema’s en 

criteria 

 

 

De Uitdaging matcht vragen van maatschappelijke organisaties met 

een aanbod van een lokaal bedrijf. Deze hulpvragen zijn op het 

gebied van: 

 

 Menskracht  

 Middelen 

 Materiaal 

 

Een lokaal bedrijf wordt ‘uitgedaagd’ om in deze hulpvragen 

tegemoet te komen.  

 

Voorbeelden 

 
 Bedden van een hotel vinden een nieuw thuis in een 

vrouwenopvanghuis. 
 Oude computers van een bedrijf worden overgenomen door 

een aantal dorpshuizen. 
 Humanitas biedt vrijwilligers om te helpen bij een zomerkamp 

van kids first 
 20 studenten van het bedrijf Hulpstudent collecteren voor de 

Nederlandse Brandwonden Stichting 
 

 

Meer 

informatie 

 

www.nederlandseuitdaging.nl 

 

 

 



Past dit fonds helemaal bij jouw idee?  

 
Zet m op de foto! 

 

 

 

 

 

Wist u dat… 
 

De organisatie van deze Fondsenmarkt u 

ook kunnen helpen met uw idee?  

 

Ze zetten hun kennis en netwerk graag voor u 

in! 

 

www.ideeenbankgroningen.nl 

www.groningerdorpen.nl 

 


