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Inleiding 

 
Nationaal Programma Groningen werkt aan een goede toekomst voor elke 

Groninger, jong en oud. We brengen mensen en ideeën samen en bundelen de 

krachten van inwoners, organisaties, bedrijven en overheden. Samen voeren we 

plannen uit die Groningen écht vooruithelpen. Daarom hebben we dit 

fondsenboekje gemaakt. Hopelijk helpt het je op weg!  

Samen met andere inwoners heb je een idee waar heel veel mensen gelukkig van 

zouden worden. Een nieuwe speeltuin, een gezamenlijke moestuin, of het 

verduurzamen van de woonplaats door middel van schone energie. Helaas is de 

ontwikkeling en uitvoering van een idee niet gratis, en is het ook niet altijd mogelijk 

voor de inwoners om genoeg geld in te zamelen. 

Als je geld nodig hebt voor de realisatie van een idee, zijn er fondsen die een 

deelfinanciering kunnen bieden. In dit boekje staat een overzicht van fondsen die 

beschikbaar zijn voor inwoners van Provincie Drenthe en daarbij de belangrijkste 

punten waar je rekening mee moet houden. Zo kun je makkelijk vinden welk fonds bij 

jouw idee past. 

Daarnaast hebben we ook een aantal handige tips verzameld voor bij het uitwerken 

van je idee. Je moet bijvoorbeeld altijd een begroting aanleveren over het initiatief en 

in sommige gevallen is een rechtspersoon noodzakelijk. Voor meer informatie over de 

voorwaarden en waar je allemaal op moet letten, kun je terecht op de website van het 

fonds. 

 
Welk fonds past bij mijn idee? 
Om het uitzoeken van een geschikt fonds wat makkelijker te maken, staan er 
kernwoorden of voorbeelden bij die aangeven waar een fonds of subsidie betrekking 
op kan hebben. Sommige fondsen zijn heel specifiek, anderen bieden geld voor een 
breed scala aan activiteiten en initiatieven. De hier genoemde fondsen kun je ook 
digitaal vinden op www.ideeenbankgroningen.nl. Groninger dorpen heeft ook een 
overzicht op hun website staan: www.groningerdorpen.nl/fondsenlijst/. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ideeenbankgroningen.nl/
http://www.groningerdorpen.nl/fondsenlijst/
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Landelijke fondsen 
 
 
Hieronder staan de landelijke fondsen genoemd waar je misschien al bekend mee 
bent. Mocht jouw idee daarbinnen passen, dan is het zeker de moeite waard om ze 
eens verder te onderzoeken. 

 
 

VSB-fonds 

Over het fonds: 

VSBfonds is één van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. 
Het fonds steunt iedereen die actief mee wil doen in de samenleving en iedereen 
die anderen actief uitnodigt mee te doen met projecten. Met projecten waarbij 
mensen leren, zich ontwikkelen of omkijken naar anderen. 

 

Welke projecten komen in aanmerking: 

● Mens & Maatschappij: als sociaal fonds vindt het VSBfonds het belangrijk om 

financiële steun te geven aan projecten die zich richten op actief burgerschap. 

● Kunst & Cultuur: VSBfonds gelooft dat de werking van kunst en cultuur op het 

individu, collectieve effecten in de samenleving tot stand brengt. Als fonds 

ondersteunen zij daarom projecten op dit gebied. 

 

Kijk voor meer informatie op: www.vsbfonds.nl 
 

 

Kansfonds 

Over het fonds: 
Het Kansfonds richt zijn op initiatieven voor de meest kwetsbare mensen in de 
samenleving, zoals dak- en thuisloze jongeren, kinderen in armoede, vluchtelingen 
en kwetsbare ouderen. Het fonds ondersteunt lokale initiatieven, die deze 
kwetsbare mensen helpen hun situatie te doorbreken. Daarbij wordt met name 
gefocust op het vergroten van zelfredzaamheid van deze mensen. 

 
Welke projecten komen in aanmerking: 
Een aanvraag voor een project bij het Kansfonds moet aan een aantal 
voorwaarden voldoen. De uitgangspunten hierbij zijn: 

● Kwetsbaarheid als koers: de focus ligt op projecten voor kwetsbare mensen 
die het zonder hulp niet redden. 

● Vrijwillige inzet: de inzet van vrijwilligers bij jouw initiatief is een harde eis. 
● De kracht van dichtbij en zelfregie: Kansfonds steunt alleen lokale initiatieven 

die dicht staan bij de mensen op wie het initiatief zich richt en die in Nederland 
plaatsvinden. 

● Verbondenheid: Kansfonds steunt initiatieven die lange termijn verbindingen 
van nieuwe of bestaande sociale netwerken faciliteren. 

 
Kijk voor meer informatie op: www.kansfonds.nl 

http://www.vsbfonds.nl/
http://www.kansfonds.nl/
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Oranjefonds 

Over het fonds: 

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. We zijn er 

voor iedereen die wil bijdragen aan een sociaal verbonden Koninkrijk. De steun 

van het Oranjefonds bestaat uit: tijd, kennis, geld en aandacht. 

 
Welke projecten komen in aanmerking: 

● Het Oranje Fonds geeft financiële steun aan projecten in het Koninkrijk der 

Nederlanden die een bijdrage leveren aan projecten die de betrokkenheid in 

de samenleving versterken. Door de steun van het Oranjefonds kunnen 

mensen elkaar ontmoeten of een nieuwe plek te vinden in de maatschappij. 

 
Financiële informatie: 
Je moet een bedrag van minimaal € 500 aanvragen. 

 
Kijk voor informatie op: www.oranjefonds.nl 

 

 

Jantje Beton 

Over het fonds: 
Jantje Beton is hét goede doel dat zich samen met kinderen en jongeren inzet 
voor meer en uitdagender speelruimte en meer speelkansen. Kinderen en 
jongeren in kwetsbare (speel)posities krijgen hierbij extra aandacht. 

 

Welke projecten komen in aanmerking: 
● Een speelplek maken of opknappen. Hiervoor zijn de spelregels: 

○ De plek is veilig, vrij en makkelijk te bereiken 
○ Kinderen doen mee 
○ De plek is een echte toevoeging voor de buurt 

● Een speelidee. Hiervoor zijn de spelregels: 
○ Het is bij jou in de buurt 
○ Je doet dit niet alleen en een van de ouders kijkt mee 
○ Het is natuurlijk wel een speelidee 

 
Financiële informatie: 
Je kunt een maximaal bedrag van € 5000 aanvragen. 

 
Kijk voor meer informatie op: www.jantjebeton.nl 

http://www.oranjefonds.nl/
http://www.jantjebeton.nl/
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BPD Cultuurfonds 

Over het fonds: 

BPD Cultuurfonds levert een bijdrage aan de kwaliteit en de beleving van de 
openbare ruimte. Het fonds ondersteunt kunst- en cultuurprojecten die raakvlakken 
hebben met architectuur, bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, 

gebiedsontwikkeling en kunst in de openbare ruimte. Provincies, gemeenten, 
stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag bij BPD 
Cultuurfonds indienen voor een financiële bijdrage aan kunst- en 
cultuurprojecten. 

 
Welke projecten komen in aanmerking: 

Financiering kan worden aangevraagd voor kunst- en cultuurprojecten in 
Nederland die een bijdrage leveren aan de kwaliteit en beleving van de (semi-) 
openbare ruimte. De kernactiviteit van het project ligt op het gebied van kunst- en 
cultuur. De kunst- en cultuurprojecten zijn gerelateerd zijn aan één of meer van de 
volgende werkterreinen: 
• Bouwen (o.a. verbouw, herbestemming, renovatie, herinrichting) 

• De gebouwde omgeving, stedenbouw, 

• Stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, 

• Kunst in de (semi-) openbare ruimte en 

• (landschaps)architectuur 

 
Kijk voor meer informatie op: www.bpdcultuurfonds.nl 

 
 

ANWB Fonds 

Over het fonds: 
Het ANWB Fonds helpt lokale initiatieven of projecten in het hele land met een 
financiële bijdrage. Deze initiatieven en projecten moeten te maken hebben met 
één van de themagebieden van de ANWB. 

 
Welke projecten komen in aanmerking: projecten die bijdragen aan een veilig, 
duurzaam en mobiel Nederland. Denk hierbij aan: 
• Een veilige oversteekplaats bij school 

• Recreatieve locaties toegankelijk voor mensen met een audiovisuele 
beperking (braille etc.) 

• Een natuurpad rolstoeltoegankelijk 

• Tillift voor zeilliefhebbers met een beperking 

• Toevoegen van toeristische informatie die de beleving van de omgeving 
verdiepen 

 

Financiële informatie: 

Je kunt een maximaal bedrag van € 10.000 aanvragen. 
 

Kijk voor meer informatie op: 
www.anwb.nl/lidmaatschap/maatschappelijk/anwb-fonds 

http://www.bpdcultuurfonds.nl/
http://www.anwb.nl/lidmaatschap/maatschappelijk/anwb-fonds
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Stichting het Gehandicapte Kind 

Over de stichting: 

Stichting het Gehandicapte Kind ondersteunt bijzondere projecten die 
gehandicapte kinderen helpen zo zelfstandig en volwaardig mogelijk te leven. 
Zonder eenzaamheid. 

 
Welke projecten komen in aanmerking: 
De stichting onderscheidt drie manieren waarop projecten kunnen bijdragen aan hun 
ideaal. Jouw project dient minimaal aandacht te besteden aan één van deze criteria, 
om voor een gift in aanmerking te komen. De criteria zijn: 
● Positieve beeldvorming 
● Toegankelijkheid 

● Empoweren 
De aanvullende criteria lees je op hun website. 

 
Kijk voor meer informatie op: www.nsgk.nl 

 

 

Stichting Doen 

Over de stichting: 
Stichting DOEN zet zich in voor een groene, sociale en creatieve samenleving. 
DOEN richt zich op het versnellen van transities naar een circulaire economie 
waarin het gemeenschappelijke voorop staat, waar iedereen mee kan doen en 
waar ruimte is voor een nieuwe blik op de wereld. De rol van DOEN is om pioniers 
met innovatieve oplossingen in de eerste fase te ondersteunen, om initiatieven een 
vliegende start te geven en daarmee innovatie te stimuleren. 

 

Welke projecten komen in aanmerking: 

DOEN ondersteunt projecten rondom circulair ondernemen, duurzame 
voedselsystemen, sociaal ondernemen & inclusie en vernieuwende 
bewonersinitiatieven. Een project moet in een van de onderstaande thema’s 
passen. Voor elk van deze initiatieven gelden voorwaarden, daarover lees je meer 
op de website. 
● Groene initiatieven 

● Sociale initiatieven 
● Creatieve initiatieven 

 

Kijk voor meer informatie op: www.doen.nl 

http://www.nsgk.nl/
http://www.doen.nl/
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Prins Bernard Cultuurfonds 

Over het fonds: 

Het Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur te laten 
leven. Dankzij onze beurzen, fondsen, expertise, prijzen en opdrachten ontstaan 
nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. 

 
Welke projecten komen in aanmerking: 
Het Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur, natuur of 
wetenschap in Nederland. Stichtingen, verenigingen en soms ook personen 
kunnen een aanvraag doen voor financiële ondersteuning. Je kunt een aanvraag 
doen voor projecten met betrekking tot: 

● Beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater 

en film, natuur, wetenschap of buurtcultuur. 

 

Kijk voor meer informatie op: www.cultuurfonds.nl 
 

 

Haella Stichting 

Over de stichting: 

De Haëlla Stichting helpt om idealen van bevlogen mensen te verwezenlijken. 

Mensen die iets willen doen voor anderen, of voor het milieu. Ze luisteren en 

denken mee, en kunnen helpen met de financiering. Het gaat om kleinschalige 

kansrijke projecten die een startkapitaaltje nodig hebben om slagkracht te 

ontwikkelen. 

 
Welke projecten komen in aanmerking: 
Haella ondersteunt projecten op een viertal thema's die je hieronder ziet staan. 
Daarnaast zijn er nog aanvullende voorwaarden. Daarover lees je meer op de 
website van de stichting. De thema's zijn: 
● Geloof en Samenleving 

● Vrede en Mensenrechten 

● Samenleven in Nederland 

● Milieu en Duurzaamheid 

 
Financiële informatie: 

Je kunt een bedrag van maximaal € 2.500 aanvragen. 

 
Kijk voor meer informatie op: www.haella.nl 

http://www.cultuurfonds.nl/
http://www.haella.nl/
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Gravin van Bylandt Stichting 

Over de stichting: 

De Gravin van Bylandt Stichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt 
aan stichtingen en verenigingen die projecten tot stand willen brengen in het 
algemeen belang van mens en/of dier in Nederland. 

 
Welke projecten komen in aanmerking: 
● Projecten die betrekking hebben op sociale bijstand en ontwikkeling. 

● Projecten die betrekking hebben op gezondheid & welzijn. 
● Projecten die betrekking hebben op ouderenzorg. 
● Projecten die betrekking hebben op kunst & cultuur. 
● Projecten die betrekking hebben op boeken, educatie. 

● Projecten die betrekking hebben op restauratie/behoud van monumenten of 
natuur, milieu & dier. 

 

Kijk voor meer informatie op: www.bylandtstichting.nl 
 

 

Fonds Sluyterman Van Loo 

Over het fonds: 

Als stimuleringsfonds voor ouderenprojecten bevordert Fonds Sluyterman van Loo 
het welbevinden van ouderen in Nederland en in het Caribisch deel van het 
Koninkrijk. 

 
Welke projecten komen in aanmerking: 
Fonds Sluyterman van Loo staat open voor een breed scala aan projecten, die 
zich primair richten op het welbevinden van kwetsbare ouderen. Kernbegrippen 
daarbij zijn: 
● Zingeving 

● Waardigheid 

● Autonomie 

● Welbevinden 

 
Kijk voor meer informatie op: www.fondssluytermanvanloo.nl 

http://www.bylandtstichting.nl/
http://www.fondssluytermanvanloo.nl/
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Rabobank Stimuleringsfonds 

Over het fonds: het Rabobank stimuleringsfonds steunt projecten met een 
maatschappelijk of economisch doel. Dit doen zij onder meer door kennis, 
faciliteiten of een financiële bijdrage te leveren. 

 
Welke projecten komen in aanmerking: 
Projecten die aansluiten op een van de maatschappelijke thema’s van de 
Rabobank: 

● Iedereen financieel gezonder: stimuleren financiële zelfredzaamheid voor 
iedereen 

● Duurzamer wonen: faciliteren energietransitie en duurzamer wonen 

● Duurzamer groeien: bedrijven, verenigingen, stichtingen helpen duurzamer te 
groeien 

● Duurzamere voeding: verduurzamen food & agri keten 

 
Kijk voor meer informatie op: www.rabobank.nl/particulieren/stimulering 

 

 

DikGroen 

Over het fonds: 

Dikgroen sponsort kleinschalige projecten (tot € 750) gericht op natuurbeleving van 
én voor kinderen, jeugd en jongeren (t/m 25 jaar). Het doel van Dikgroen is om 
kinderen en jongeren op praktische wijze te betrekken bij de natuur in Nederland. 
Het fonds ondersteunt projecten die de waardering en het respect voor én de 
kennis over de natuur vergroten. De projecten worden uitgevoerd ter behoud van 
de natuur in het algemeen. 

 

Financiële informatie: 
Het bedrag van een aanvraag moet liggen tussen de € 50 tot € 750. 

 
Kijk voor meer informatie op: www.dikgroen.nl 

 
 

Fonds21 

Over het fonds: Fonds 21 is een maatschappelijk betrokken fonds dat door het 
steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & 
Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving. Zij 
ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw 
publiek weten te bereiken. 

 

Welke projecten komen in aanmerking: 

● Kunst en cultuur: beeldende kunsten en vormgeving, film, mediakunst en 
digitale cultuur, literaire kunsten, podiumkunsten. 

● Jongeren en maatschappij: mediawijsheid, omgaan met geld, ondernemen, 
taalvaardigheid. 

 
 

http://www.rabobank.nl/particulieren/stimulering
http://www.dikgroen.nl/
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Financiële informatie: 
Je moet een bedrag van minimaal € 10.000 aanvragen. 

 
Kijk voor meer informatie op: www.fonds21.nl 

 

 

Madurodam Kinderfonds 

Over het fonds: 

Het Madurodam Kinderfonds gelooft dat kinderen de toekomst zijn. Voor een 
mooie en goede toekomst moet ieder kind naar eigen inzicht bij kunnen dragen aan 
de samenleving. Het fonds wil hen stimuleren om verbinding te maken met andere 
mensen, ongeacht leeftijd of achtergrond, om zo Nederland samen mooier te 
maken. 

 
Welke projecten komen in aanmerking: 
De projecten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen: 

• Het project heeft een positieve uitstraling. We zijn tenslotte een vrolijk park. 

• Het project is een goed doel dat zich richt op kinderen die in Nederland en/of 
het Nederlandse gedeelte van het Caribisch gebied wonen. 

• De kerndoelgroep voor de grote projecten zijn kinderen tussen de 8 en 12 

jaar. Voor kleine projecten geldt een maximumleeftijd van 18 jaar. 
 

Kijk voor meer informatie op: www.madurodam.nl/nl/organisatie/goede-doelen 
 
 

Janivo Stichting 

Over de stichting: 
De Janivo Stichting ondersteunt projecten voor kinderen, jongeren en 
jongvolwassenen tot 25 jaar. De stichting zet zich in voor een samenleving waarin 
er een veilige en gezonde plek is voor ieder mens en die kansen biedt voor 
individuele ontplooiing. 

 

Welke projecten komen in aanmerking: 

● Een maatschappelijk project voor jongeren in een achterstandspositie of 
kwetsbare situatie 

● Podiumkunst 
● Medisch wetenschappelijk onderzoek bij een universitair medisch centrum 

 
Financiële informatie: 
Het bedrag van een aanvraag moet liggen tussen de € 1.000 tot € 5.000. 

 
Kijk voor meer informatie op: www.janivostichting.nl 

 

Postcode Loterij Buurtfonds 

Over het fonds: 
Het postcode loterij buurtfonds is onderdeel van Stichting Doen en is bedoeld voor 

http://www.fonds21.nl/
http://www.madurodam.nl/nl/organisatie/goede-doelen
http://www.janivostichting.nl/
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lokale organisaties, zoals buurthuizen en speeltuinverenigingen. Zij kunnen een 
bijdrage vragen voor hun buurtproject. 

 
Welke projecten komen in aanmerking: 
● Een project dat voor iedereen toegankelijk is en van de buurt een leukere 

plek maakt. 

● Bijvoorbeeld een gemeenschappelijke moestuin, een buurtfestival, het 
opknappen van de speeltuin. 

 
Financiële informatie: 
Het bedrag van een aanvraag moet liggen tussen de € 500 en € 5.000. 

 

Kijk voor meer informatie op: www.postcodeloterijbuurtfonds.nl 
 

Fonds voor cultuurparticipatie 

Over het fonds: 
Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur. Ze geven 
subsidie aan culturele initiatieven in het hele land. Er zijn subsidieregeling voor 
verschillende groepen en disciplines. 

 
Welke projecten komen in aanmerking: 
● Cultuurparticipatie 
● Cultuureducatie 

 

Financiële informatie: 
Het bedrag van een aanvraag wisselt per onderliggende subsidieregeling. 

 
Kijk voor meer informatie op: cultuurpartipatie.nl 
 

 

Triodos Foundation 

 
Over het fonds: 
Triodos Foundation ondersteunt projecten die positieve en blijvende verandering 
realiseren op het gebied van landbouw, voeding en biodiversiteit, sociale inclusie 
en nieuwe economie. Triodos Foundation zoekt initiatieven die problemen bij de 
wortel aanpakken en niet aan symptoombestrijding doen. Projecten die denk- en 
weeffouten in de samenleving aan het licht brengen. 

 
Welke projecten komen in aanmerking: 
● Projecten op het gebied van landbouw, voeding en biodiversiteit, sociale 

inclusie en nieuwe economie. 

● Bijvoorbeeld: gezonde bodem, dierenwelzijn, brede ontwikkeling van 
kinderen, positieve gezondheid, systeemverandering mbt financiën en de 
samenleving. 

● Positief en vernieuwend, landelijk bereik, verankerd in relevante netwerken, 

bereik minimaal 500-1000 mensen, gesteund door min. 2 partijen. 
 

http://www.postcodeloterijbuurtfonds.nl/
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Financiële informatie: 
Het bedrag van een aanvraag moet liggen tussen de € 5.000 en € 10.000. 

 
Kijk voor meer informatie op: www.triodosfoundation.nl 
 

Stichting Het R.C. Maagdenhuis 

Over de stichting: 
Het Maagdenhuis ondersteunt maatschappelijke projecten die gericht zijn op 
sociale activering van kwetsbare doelgroepen. Jongeren en ouderen zijn de 
primaire doelgroepen. 

 
Welke projecten komen in aanmerking: 

● Het gaat om financiering van maatschappelijke initiatieven, die veelal op 
initiatief van de doelgroep zijn ontstaan en/of die direct ten goede komen aan 
sociale activering van de doelgroep. 

 
Financiële informatie: 
Voor de omvang van het bedrag is geen boven- of ondergrens gesteld. Kleine 
projecten zijn even welkom als grote. De bijdragen liggen gemiddeld onder het 
niveau van € 10.000. 

 

Kijk voor meer informatie op: www.maagdenhuis.nl 
 
 

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe 

Over de Fundatie: 
De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe ondersteunt organisaties die zich inzetten 
voor mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. De Fundatie richt zich 
op participatie, integratie en zelfredzaamheid. De doelgroepen zijn veelal 
– maar niet uitsluitend – jongeren, ouderen en mensen in bijzondere 
omstandigheden, zoals mensen met schulden, met een anderstalige achtergrond of 
met een handicap waarvoor extra steun gewenst is. 

 
Welke projecten komen in aanmerking: 

● De giften worden toegekend in een aantal hoofdcategorieën: Educatie & 
arbeidsparticipatie jongeren, sociaal maatschappelijke organisaties, 
gehandicapten- en ziekenzorg, noodhulp, vluchtelingen, werkgelegenheid, 
opvanghuizen. 

● Er zijn ook nog andere categorieën voor kleinere bedragen. 

 
Financiële informatie: 
Maximaal een paar duizend euro. 

 

Kijk voor meer informatie op: www.fundatiesobbe.nl

http://www.triodosfoundation.nl/
http://www.maagdenhuis.nl/
http://www.fundatiesobbe.nl/
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Fondsen voor de provincie Groningen  
 
 
Impulsloket Nationaal Programma Groningen 

Over de regeling: 

Deze subsidieregeling van Nationaal Programma Groningen is voor 
inwonersgroepen en kleine ondernemingen uit de hele provincie met een goed 
idee waarvoor net even een wat grotere investering nodig is. 

 
Welke projecten komen in aanmerking: 
Een project moet volgens de spelregels: 
● Bijdragen aan de vier ambities van Nationaal Programma Groningen en nooit ten 

koste gaat van één van deze ambities (leefbaarheid, economie, natuur en 
klimaat, werken en leren) 

● Een positief effect hebben op de omgeving en laten zien dat het ondersteund 
wordt door mensen in de buurt. 

● Lang meegaan en waardoor het toekomstbestendig is. 

 
Financiële informatie: 
De bijdrage voor stichtingen, verenigingen en coöperaties ligt tussen de 
€ 10.000 en € 125.000. Voor kleine ondernemingen is de bijdrage maximaal 

€ 15.000. De bijdrage is maximaal 50% van de totale projectbegroting. 
 

Kijk voor meer informatie op: 
https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/meedoen/impulsloket/ 

 

 

Kunstraad Groningen 
Over de Kunstraad: 
De Kunstraad Groningen is een zelfstandige stichting die diverse budgetten van 
de gemeente Groningen en de provincie Groningen beheert op het gebied van de 
kunsten. De kunstraad is er voor kunstenaars, artiesten en muzikanten. 

 
Welke projecten komen in aanmerking: 

● Incidentenbudget: dit is het budget voor projecten in de kunstensector waarin 

artistieke kwaliteit centraal staat. 

● Plusregeling amateurkunst: dit budget is toegankelijk voor amateurkunstenaars 

in de gemeente Groningen die een project willen uitvoeren anders dan de 

reguliere uitvoeringen, samenwerkingsprojecten met andere partners uit het 

amateurveld, festivals en niet individuele deskundigheidsbevordering. 

 
Kijk voor meer informatie op: www.kunstraadgroningen.nl 

 
 
 
 
 

https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/meedoen/impulsloket/
http://www.kunstraadgroningen.nl/
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Groene Bewonersinitiatieven provincie Groningen 

Over de regeling: 
De provincie Groningen faciliteert, stimuleert en ondersteunt initiatieven van 
bewoners die natuur en landschap in hun woonomgeving willen versterken en er 
samen voor willen zorgen. Met de subsidie Groene bewonersinitiatieven wil de 
provincie Groningen draagvlak en betrokkenheid stimuleren voor natuur en 
landschap. 

 
Welke projecten komen in aanmerking: 
Er zijn een aantal voorwaarden waar een project aan moet voldoen: 

● Het project levert een positieve bijdrage aan bewustwording van bewoners 
voor natuur en landschap. 

● Het project sluit aan bij het natuur- en landschapsbeleid. 
● Het project heeft een duurzaam karakter en draagt bij aan de leefbaarheid. 

● Er is aantoonbaar draagvlak voor het project onder bewoners en 
belanghebbenden. 

● Het project is niet in strijd met beleid van provincie, gemeente en/of 
waterschap. 

● Het project is niet in strijd met (lokale) ruimtelijke plannen (woonvisie, 
bestemmingsplan) en vergunningen (omgevingsverordeningen). 

● Er is aantoonbaar actieve eigen inzet van de initiatiefnemers en bewoners. 

Financiële informatie: 

Je kunt een bedrag van maximaal € 10.000 aanvragen. 

 
Kijk voor meer informatie op: www.provinciegroningen.nl/subsidies/natuur-en- 

landschap/groene-bewonersinitiatieven 
 
 

Emmaplein Foundation 

Over de regeling: 
De Emmaplein Foundation is een stichting die zich richt op charitatieve, culturele 
en wetenschappelijke initiatieven in Noord-Nederland. De stichting beheert ruim 
vier miljoen euro en doet uitkeringen uit de opbrengsten van dit kapitaal. 

 
Welke projecten komen in aanmerking: 
● Het project moet plaatsvinden in de noordelijke provincies: Groningen, 

Friesland, Drenthe. 

● Het initiatief moet van een organisatie met rechtspersoon komen. Dit mag 
geen overheidsinstelling of serviceclub zijn. 

● De volgende zaken komen niet in aanmerking: vaste lasten of 
overheadkosten, projecten met politiek of religieus doel, Investeringen in 
gebouwen, restauraties van kerken en kerkorgels, monumenten, boeken, 
catalogi van tentoonstellingen e.d., studentensymposia en -congressen, 
dorpsfeesten, (buitenland)reizen van (sport)verenigingen. 

 
Kijk voor meer informatie op: www.emmapleinfoundation.nl 
 

http://www.provinciegroningen.nl/subsidies/natuur-en-landschap/groene-bewonersinitiatieven
http://www.provinciegroningen.nl/subsidies/natuur-en-landschap/groene-bewonersinitiatieven
http://www.emmapleinfoundation.nl/
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J. B. Scholtenfonds & H.S. Kammingafonds 

Over de fondsen: 
De Stichting J.B. Scholtenfonds en H.S. Kammingafonds werken nauw samen en 
ondersteunen projecten op cultureel, sociaal en maatschappelijk gebied voor de 
provincie Groningen. Verschillende typen projecten kunnen in aanmerking komen 
voor een bijdrage. Denk bijvoorbeeld aan bijzondere theaterprojecten, 
erfgoededucatie, renovaties van dorpshuizen en dorpscentra en restauratie van 
monumenten. 

 
Welke projecten komen in aanmerking: 
Er zijn een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage van 
de beide fondsen: 

• Bijdragen zijn alleen mogelijk voor activiteiten op cultureel - sociaal - 
maatschappelijk terrein voor de provincie Groningen. 

• Het moet gaan om activiteiten die geen deel zijn van de normale exploitatie 
van instellingen of organisaties. Het moet in die zin gaan om bijzondere 
activiteiten. 

• Voor dezelfde soort activiteit van een instelling kan hoogstens één keer per 
drie jaar een bijdrage worden verleend. 

 
Financiële informatie: 
HSK verleent: 
● Tot maximaal € 40.000 bijdragen voor investeringen bij nieuwbouw of 

renovatie/basisinrichting van wijkcentra, dorpshuizen, jeugdcentra. 
● Investeringsbijdragen bij de start van hospices tot maximaal € 10.000. 
● Eenmalig aan voedselbanken waarderingsbijdragen van € 1.000. 

 

JBS verleent: 

● Voor culturele festivals tot max. € 1.000 op straatniveau, max. € 2.500 op 
dorps/wijkniveau, tot max. € 5.000 op stedelijk niveau. 

● Tot max. € 40.000 voor herbestemming van monumentale kerken als 
dorpshuis. 

 
Kijk voor meer informatie op: www.jbs-hsk.nl 
 

Fonds Nieuwe Doen 

Over het fonds: 

Fonds Nieuwe Doen verstrekt leningen aan projecten in de zorg, leefbaarheid en 

energie in de provincie Groningen en Drenthe. 

 
Welke projecten komen in aanmerking: 

● Welzijnsgerelateerd vastgoed zoals zorgcentra, accommodaties voor 

dagbesteding en begeleid wonen. 

● Bouw, herbouw, verbouw en inventaris van maatschappelijke accommodaties 

als dorpshuizen en clubhuizen van sportverenigingen 

● Energiebesparing en duurzame energieopwekking. Denk hierbij aan 

ledverlichting, isolatie, zonnepanelen, postcoderoosprojecten of verduurzamen 

http://www.jbs-hsk.nl/
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van productieprocessen. 

 
Financiële informatie: 
De financiële voorwaarden voor leningen verschillen per aanvraag, en worden in 
overleg met het fondsmanagement vastgesteld. Rente en overige voorwaarden 
staan vast gedurende de gehele looptijd van de lening. Voor leningen van 
€ 5.000 tot € 50.000 kun je online een zogenaamde lichte financiering aanvragen. 
Voor alle fondsen geldt dat de minimale omvang van de lening 
€ 5.000 moet zijn. 
● Bij het Leefbaarheidsfonds kan je een lening aanvragen van 75% van de 

investeringskosten met een maximum van € 500.000 
● Bij het Zorgfonds kan je een lening aanvragen van 75% van de 

investeringskosten met een maximum van € 500.000 

● Bij het Energiefonds kan je een lening aanvragen van 50% van de 
investeringskosten met een maximum van € 2.500.000 

 
Kijk voor meer informatie op: www.fondsnieuwedoen.nl 
 

Groninger Ondernemersregeling (vouchers) 

Over de regeling: 
Heb je hulp nodig bij het opstarten van een bedrijf, een meester-gezeltraject of wil 
je je ondernemersvaardigheden verbeteren? Maak dan gebruik van deze 
voucherregeling van Provincie Groningen. Groninger bedrijven die deelnemen aan 
een erkend programma krijgen de helft van de kosten van het advies vergoed, tot 
een maximumbedrag van € 5.000. Je kan een aanvraag doen tot en met 31 
december 2020. 

 
Welke projecten komen in aanmerking: 

● Het project moet in overeenstemming zijn met ten minste één van de doelen 
van deze regeling. 

● Het project moet voldoen aan de voorwaarden van de de-minimisverordening. 

● De subsidiabele kosten bedragen meer dan € 500. 
● Het project moet voldoen aan de eisen zoals die in de officiële regeling zijn 

vastgelegd. 

 
Financiële informatie: 
De bijdrage is 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van €5.000. 

 
Kijk voor meer informatie op: 
www.provinciegroningen.nl/subsidies/werken-en-ondernemen/groninger-
ondernemingsregeling-vouchers/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fondsnieuwedoen.nl/
http://www.provinciegroningen.nl/subsidies/werken-en-ondernemen/groninger-ondernemingsregeling-vouchers/
http://www.provinciegroningen.nl/subsidies/werken-en-ondernemen/groninger-ondernemingsregeling-vouchers/
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Regio Groningen Assen 

Over de regeling: 

Regio Groningen-Assen is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen de 

provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Groningen, Het 

Hogeland, Midden-Groningen, Noordenveld, Tynaarlo en Westerkwartier. Sinds 

1996 investeert Regio Groningen-Assen in het versterken van de economie en de 

gebiedskwaliteit. 

 
Welke projecten komen in aanmerking: 

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage gelden een aantal 

spelregels. Zo moet het idee aansluiten bij één of meer van onze thema's. Bij het 

beoordelen van de initiatieven gelden twee voorwaarden (urgentie en regionaal) 

en drie criteria: samenwerking, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. De thema’s 

zijn: 

● Bereikbaarheid 

● Economie 

● Wonen 

 
Kijk voor meer informatie op: https://www.regiogroningenassen.nl/programma- 
s/regeling-regionale-projecten 
 

Waddenfonds 

Over het fonds: 

Het Waddenfonds investeert in initiatieven en projecten die de ecologie en 
duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied versterken. 
Projecten van ondernemers, stichtingen, verenigingen en lagere overheden, die 
bijdragen aan de doelen van het Waddenfonds, kunnen in aanmerking komen voor 
een bijdrage. Subsidieaanvragen kunnen niet continu worden ingediend. Het 
Waddenfonds hanteert acht thema’s, die voor bepaalde perioden worden opgesteld. 

 
Momenteel kunnen aanvragen gedaan worden bij: 
● Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties: voor kleinschalige projecten 

(maximaal € 50.000) die bijdragen aan lokale innovatie, leefbaarheid of 
werkgelegenheid en de kwaliteit van het Waddengebied versterken. 
Aanvragen kan tot 29 januari 2021, 12.00 uur. 

● Subsidieregeling Thematische Openstelling: voor projecten die betrekking 
hebben op duurzame energie, landschapsontwikkeling, aquaculturen en 
bodem, water, licht en geluid. Aanvragen kan tot en met 31 december 2020, 
12.00 uur. 

 
Kijk voor meer informatie op: https://waddenfonds.nl/ 
 

https://www.regiogroningenassen.nl/programma-s/regeling-regionale-projecten
https://www.regiogroningenassen.nl/programma-s/regeling-regionale-projecten
https://waddenfonds.nl/
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Net(z)Werk+ 

Over het programma: 

De Europese Unie ondersteunt samenwerkingsprojecten tussen buurlanden. 

Speciaal voor projecten waarbij de samenwerking tussen inwoners in het 

Nederlands-Duitse grensgebied centraal staat, is dit programma ontwikkeld. 

 
Welke projecten komen in aanmerking: 

De inhoud van de activiteiten kan betrekking hebben op volgende onderwerpen: 
● Ontmoeting tussen burgers en netwerkvorming tussen gemeenten. 
● Onderwijs en arbeidsmarkt. 
● Uitdagingen voor het landelijk gebied. 

● Demografische ontwikkeling/ krimp. 
● Socioculturele samenwerking. 
● Natuurlijk en cultureel erfgoed. 
● Groene infrastructuur en biodiversiteit. 

● Klimaatbescherming en reductie van CO2-uitstoot. 
● Openbare orde en veiligheid. 
● Bedrijfsleven, wetenschap en innovatie. 

Denk bij activiteiten dan bijvoorbeeld aan: Ontwikkeling van netwerken, studies, 

ontmoetingen tussen burgers of culturele evenementen. 

 
Financiële informatie: 

Het kaderproject is speciaal ontwikkeld voor initiatieven tot € 25.000 subsidie 

waarbij voor kleinere, kortlopende activiteiten er nu een vereenvoudigde 

aanvraagprocedure voor subsidies tot max. € 1000 

 
Kijk voor meer informatie op: https://www.netzwerk-plus.eu/ 

 

Loket Leefbaarheid Groningen 
 

Over het fonds: 

Dit loket ondersteunt gezamenlijke plannen van inwoners gericht op het verhogen 

van de leefbaarheid. 
 

Welke projecten komen in aanmerking: 
Projecten gericht op: 

● Het verbeteren van de leefbaarheid of het organiseren van een evenement. 

● Bijvoorbeeld wandelpaden, ontmoetingsplekken, speeltuinen. 

 
Financiële informatie: 

De maximale bijdrage is € 10.000 met een cofinancieringseis van 20% 
 

Kijk voor meer informatie op: www.loketleefbaarheid.nl 
 

 
 

https://www.netzwerk-plus.eu/
http://www.loketleefbaarheid.nl/
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LEADER Oost-Groningen  

Over het fonds: 
LEADER is een Europees subsidieprogramma dat gericht is op samenwerking in 
de regio en zich met name richt op minder-verstedelijkte gebieden en gebieden die 
achterblijven in de economische ontwikkeling. Samen met de mensen uit het 
gebied, de gemeenten, de provincie en Europa zet LEADER zich in om de kansen 
van het gebied te benutten en de regio te versterken. 

 
Locatie: 
LEADER Oost-Groningen bestrijkt het gebied van de gemeenten Oldambt, 
Menterwolde, Veendam, Pekela, Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde.  

 
Kijk voor meer informatie op: www.leaderoostgroningen.nl 

 

Gebiedsfonds Westerwolde 

Over het fonds: 
Het fonds heeft als doel in Westerwolde bij te dragen aan een mooi landschap 
waar het goed wonen, werken en recreëren is en waar bewoners en ondernemers 
zich mee verbonden voelen. Het fonds wil projecten die in de regio worden opgezet 
ondersteunen wanneer zij de leefbaarheid en lokale economie versterken. 

 
Welke projecten komen in aanmerking: 
In het fonds wordt een onderscheid gemaakt tussen projecten met betrekking tot 
drie onderwerpen. Elk van deze drie categorieën kent haar eigen kernwaarden en 
aandachtspunten, daarover lees je op de website meer informatie. De drie 
onderwerpen zijn: 
● Natuur. 
● Het versterken van de identiteit van het gebied. 

● Economische ontwikkelingen. 
 

Locatie: 

Gemeenten Stadskanaal en Westerwolde. 
 

Kijk voor meer informatie op: www.gebiedsfondswesterwolde.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.leaderoostgroningen.nl/
http://gebiedsfondswesterwolde.nl/
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Stilo Oldambt 

Over het fonds: 
Stilo ondersteunt ideeën die de leefbaarheid bevorderen met een financiële 
bijdrage.  

 
Welke projecten komen in aanmerking: 
Goede ideeën ter verbetering van de sociale leefomgeving (leefbaarheid, 
gezondheid, brede welvaart). 
 
Locatie: 

Gemeente Oldambt. 
 

Kijk voor meer informatie op: www.stilo-oldambt.nl/ 
 
 

Idee voor je buurt Eemsdelta 

Over het fonds: 

De gemeente Eemsdelta investeert in de leefbaarheid van dorpen en wijken. Dat 
doen ze met veel opgaven die de leefomgeving verbeteren en aantrekkelijk 
maken, maar ook met het ondersteunen van dorpen en wijken. De dorpen en 
wijken hebben hiervoor zelf ook een dorps- en wijkbudget om activiteiten te 
organiseren gericht op leefbaarheid in het dorp.  

 
Welke projecten komen in aanmerking: 
Ideeën die inwoners willen uitvoeren om de leefbaarheid in Eemsdelta te 
verbeteren. 
 
Locatie: 

Gemeente Eemsdelta. 
 

Kijk voor meer informatie op:www.eemsdelta.nl/idee-voor-je-buurt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://stilo-oldambt.nl/
https://www.eemsdelta.nl/idee-voor-je-buurt
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Leefbaarheidsfonds Midden-Groningen 

Over het fonds: 

De gemeente Midden-Groningen vindt het belangrijk dat er voldoende activiteiten 
zijn in de gemeente. Daarom worden activiteiten aangemoedigd met een 
vergoeding uit het leefbaarheidsfonds.  

 
Welke projecten komen in aanmerking: 
Subsidie is mogelijk voor activiteiten gericht op bijvoorbeeld sport, cultuur, welzijn 
en zorg. De hoogte van de subsidie hangt af van het bereik van de activiteit.  
 

Locatie: 

Gemeente Midden-Groningen. 
 

Kijk voor meer informatie op: www.midden-groningen.nl/leefbaarheidsfonds  

https://www.midden-groningen.nl/leefbaarheidsfonds
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Tips voor het aanvragen 

 
 
1. Tijdsplanning 

Begin op tijd met het ontwikkelen van een plan voor de uitvoering van jouw idee. Het 

aanvragen van fondsen kost tijd en vaak mag je pas beginnen met het uitvoeren van 

het initiatief zodra een fonds is toegekend. Zet ook op papier wanneer je verwacht te 

kunnen beginnen met het uitvoeren van het project én wanneer de activiteiten 

plaatsvinden die binnen het project vallen. 

2. Projectplan 

Een goed projectplan bevat niet alleen het doel van het initiatief, maar ook de 

achtergrond (wat was de aanleiding voor dit idee?), het bereik en de afbakening, 

belangrijkste resultaten die je hoopt te behalen, een tijdsplanning, randvoorwaarden, 

en eventuele risico’s. 

3. Doelgroep 

Bedenk welke doelgroepen baat hebben bij het project/idee. 

Voorbeeld: een speeltuin is leuk voor kinderen, maar kan ook een ontmoetingsplek 

zijn voor ouderen, of ruimte geven voor meer natuur. 

4. Begroting 

Maak een dekkende begroting van het project. 
Bij veel fondsen en subsidies wordt verwacht dat het benodigde budget niet alleen bij 
hun vandaan komt, maar ook uit andere bronnen. Dit wordt cofinanciering of 
deelfinanciering genoemd. Laat dit zien in de begroting. Ook kan het opsplitsen van 
een project in deelprojecten helpen bij het vinden van financiering. 

5. Draagvlak 

Zorg ervoor dat er draagvlak is voor het project onder de inwoners. 

Door middel van een enquête kun je erachter komen wat andere inwoners vinden 

van jouw idee. Of leg het idee voor bij de lokale buurtvereniging, misschien hebben 

zij het idee al vaker voorbij horen komen. 

6. Actieve inzet bewoners 

Laat zien dat de inwoners zichzelf actief inzetten voor het project. 

Voorbeeld: Er staat een groepje inwoners klaar om onderhoud te verrichten aan de 

moestuin. Of om activiteiten te bedenken voor het nieuwe sportveld. 

7. Vergunningen en beleid 

Voor veel ideeën is een vergunning nodig, check van tevoren bij de gemeente of je 

deze kunt krijgen. Een nieuw park mag bijvoorbeeld niet in strijd zijn met ruimtelijke 

plannen of het beleid van de gemeente/provincie. 
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8. Rechtspersoon 

In de meeste gevallen is het nodig om de aanvraag door een rechtspersoon te laten 

doen, dit kan een vereniging, stichting of coöperatie zijn. 

 
Kom je er bij het lezen van de voorwaarden achter dat je iets niet snapt? Of weet je 

niet zeker of de begroting goed in elkaar zit? Schakel dan hulp in via: 
● www.ideeenbankgroningen.nl 
● www.bokd.nl 
● www.cmostamm.nl 
● www.groningerdorpen.nl 

● www.economicboardgroningen.nl 
 

9. Crowdfunding 
Ben je nog op zoek naar andere vormen van financiering voor je project? Denk dan 
eens aan crowdfunding. Voorbeelden hiervan zijn: 

● www.voorjebuurt.nl/nl/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ideeenbankgroningen.nl/
http://www.bokd.nl/
http://www.cmostamm.nl/
http://www.groningerdorpen.nl/
http://www.economicboardgroningen.nl/
http://www.voorjebuurt.nl/nl/

