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❑Start

• Projectplan en begroting (concept)

• Planning

❑Zoeken naar fondsen

• Advies bij steuninstellingen

• Andere projecten bekijken

• Overzichten van fondsen bekijken

Fondsenlijst - Groninger Dorpen
(groningerdorpen.nl/fondsenlijst)

Fondsenlijst – KultuurLoket (pdf)

Fondsenboek (Link050)

❑Fonds nader onderzoeken

• Website

o Doelstelling / voorwaarden

o Deadlines

o Wijze van indienen

o Gefinancierde projecten 

• Contact

o Zoek verbinding met het fonds ‘zonder jullie …..’

o Vraag om feedback op projectplan en begroting

o Check of er formats (projectplan / begroting) zijn

❑Bepaal welke fondsen je (nu) aan gaat vragen

❑Rond je projectplan en begroting af

Benaderen 
fondsen

https://groningerdorpen.nl/fondsenlijst/


❖Tip

• Zorg eerst voor een subsidie van de 
gemeente

❑Van te voren regelen

• Account aanmaken

• Documenten organisatie

• Documenten project

❖Tip

• Zorg voor archiefmap op de computer voor 
alle bestanden (per fonds)

❑ Indienen van de aanvraag

• Deadline

• Tussentijds opslaan

• Bewaar aanvraag / bevestiging

! Let op

• Stuur geen verschillende versies naar 
verschillende fondsen

Fondsenwerving 
starten



❑Contactpersoon bij fonds

• Bevestiging

• Aanvullende informatie

• Advies van commissie

• Besluit

❑Toekenning 

• Let op de voorwaarden

• Donatie moet je aanvaarden

❖Tip

• Nodig fonds uit voor de activiteit

• Deel promotiemateriaal van het fonds

❑Afwijzing

• Geen rechtspersoon / te laat / past niet 
binnen beleid / reguliere activiteit

• Budget is op / keuzes maken

❖Tip

• Neem contact op – blijf vriendelijk

• Vraag om toelichting / bespreek mogelijke 
vervolgstappen

❖Tip

• Hou fondsen op de hoogte van tussentijdse 
veranderingen

Aanvraag in 
behandeling



❑verantwoording

• Zie voorwaarden (eindverslag / 
eindafrekening / bezoekersaantallen / 
publicaties / accountsverklaring / enz.)

• Let op termijn

• Indienen van verantwoording: zorg voor 
ontvangstbevestiging

• Definitieve vaststelling

! Let op

• Donatie kan worden bijgesteld (altijd naar 
beneden, niet omhoog)

• Het project is pas afgerond als al het geld is 
ontvangen en de laatste rekening is betaald

Definitieve 
toekenning donatie





Loket Leefbaarheid

(NPG,SNN,GD) 

Groninger Dorpen: voor de 

ondersteuning van aanvragers 
uitwisseling ervaringen met…











Het opstarten van een project

De stappen om te komen van idee naar uitvoering zijn: 

1. Start met een kopgroep

2. Lokale kracht aanboren

3. Droomscenario ontwikkelen

4. Verdienmodel uitwerken

5. Oprichting stichting, vereniging of coöperatie

6. Het feest kan beginnen...



Vrijwilligers 
Hoe pak je dat aan?



Reis van de vrijwilliger

Bied 
vervolg

Verlaag 
frictie 

Verhoog 
motivatie 

Trek 
aandacht 





Teken je eigen vrijwilligersreis 

Waardoor komt men 
voor jullie organisatie 

in beweging?

Waardoor trek jij 
de aandacht met 
jouw organisatie?

Waar gaan vrijwilligers 
harder van lopen?

Hoe verhoog je 
hun motivatie? 

Over welke obstakels 
moeten vrijwilligers 

heen stappen?

Welke fricties kan 
je wegnemen of 

verlagen?

Waardoor blijven 
vrijwilligers ook lopen 
voor jullie organisatie?

Welk vervolg 
biedt je? Hoe 

houd je de 
aandacht vast?





Bespreek 

• Wat zeggen deze schoenen over onze cultuur 

• Welke ongeschreven regels hebben wij?

• Wat kunnen wij zelf meer doen om open te staan 
voor nieuwe vrijwilligers 
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