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Leeswijzer
In dit overzicht vind je subsidies en fondsen voor groene burgerinitiatieven.
Het overzicht is opgesteld in opdracht van de provincie Noord-Brabant, met als
doel een handreiking te bieden aan lokale groene burgerinitiatieven die op zoek
zijn naar financiering voor hun projecten. Naast provinciale fondsen bevat dit
overzicht vooral ook informatie over subsidies en fondsen van derden, met links
naar relevante webpagina’s en informatie.
Onder groene burgerinitiatieven wordt verstaan, initiatieven, die een positieve
bijdrage leveren aan het milieu en/of de natuur. Dit document is opgesteld in
opdracht van het programma Natuur en Samenleving van de provincie NoordBrabant. Het biedt daarom een breed pallet aan fondsen en subsidieregelingen
voor groene initiatieven die ook op andere terreinen een positieve impact hebben.
Dit document is niet uitputtend. Het kan zijn dat er fondsen of subsidieregelingen
ontbreken die wel kunnen worden aangesproken voor groene burgerinitiatieven.
Op de voorzijde van de brochure staat de datum waarop het document het laatst
geactualiseerd is. Deze brochure kent geen rechtsgeldigheid en is slechts bedoeld
als een beknopte handreiking voor geïnteresseerden.
Hoogte bijdragen fondsen en subsidies
In onderstaande figuur is te zien in welke financiële categorieën de beschreven
fondsen en subsidieregelingen vallen. De categorieën laten zien welke bedragen
de fondsen en subsidieregelingen kunnen bijdragen aan projecten. Wanneer een
fonds in de op een na hoogste categorie valt (zie het rode gedeelte in het
diagram) kunt u een aanvraag indienen voor een bijdrage tot maximaal
€ 10.000,-.
Deze kleurindeling vind je terug in de inhoudsopgave op pagina 3.
De verschillende fondsen en subsidieregelingen zijn ingedeeld naar hoogte van
de mogelijke bijdrage.
Tot €1.000
€ 1.000 tot € 5.000
€ 5.000 tot € 10.000
€ 10.000 en meer
Onbekend
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Voorwoord
De Brabantse natuur en het Brabantse landschap zijn niet alleen
prachtig om te zien, ze hebben ook een grote meerwaarde.
Voor de biodiversiteit maar ook voor het leven van alle Brabanders.
Op veel plekken in Brabant steken inwoners de handen uit de
mouwen om de kwaliteit van groen en natuur te laten groeien of te
versterken. Dat doen ze omdat ze de onschatbare waarde ervan
zien: de natuur als waardevolle plek om elkaar te ontmoeten, om te
leren of juist om tot rust te komen. Graag helpen we als provincie
deze groep gemotiveerde mensen bij het realiseren van hun ambities.
Want we weten dat het soms veel van initiatiefnemers vraagt.
Om die reden is dit boekje met subsidies en fondsen voor groene
burgerinitiatieven samengesteld. Als steuntje in de rug. Dit document gaat over het
delen van kennis over beschikbare fondsen en subsidies, buiten de provincie.
Hiermee hopen wij u te ondersteunen bij het verwezenlijken van uw plannen om
de Brabantse natuur en samenleving nog mooier maken.
Wij kijken uit naar de vele mooie groene initiatieven die nog gaan komen.
Johan van den Hout
Gedeputeerde Ecologie en
Handhaving van de provincie
Noord-Brabant
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NLdoet
Website: www.nldoet.nl
Datum: vrijdag 15 & zaterdag 16 maart 2019
Aanvraagperiode: 1 november 2018 tot 31 januari 2019
Subsidiebedrag: maximaal € 400,- (op = op)
Doelgroep: stichtingen of verenigingen met eigen KvK
Gemak van aanvraag:

Het Oranje Fonds organiseert jaarlijks, samen met andere organisaties, NLdoet.
De grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet roept vrijwilligers op om hun
steentje bij te dragen en ondersteunt initiatieven door de inzet van middelen en biedt
hulp bij de campagne. Een financiële bijdrage is maximaal € 400,-.
Criteria
Aanvragers moeten aan onderstaande voorwaarden voldoen:
1. De organisatie is een officiële stichting of vereniging, met een inschrijving bij de
Kamer van Koophandel en eigen bankrekeningnummer. Scholen en zorginstellingen
moeten een eigen bankrekeningnummer hebben. Vereniging van Eigenaren zijn
uitgesloten van deelname;
2. De kosten moeten in verhouding staan tot de klus en de benodigde vrijwilligers.
De hele lijst met voorwaarden en vergoedingen vind je op de website.
Voorbeeldinitiatief
Voorbeelden van initiatieven zijn: zomerklaar maken van een speeltuin, bijentuin
opknappen, tuinieren en het mooier maken van een natuurgebieden. Meer
voorbeelden staan op de website.
Aanvragen
Het aanvragen van een financiële bijdrage gaat heel gemakkelijk. Meld je aan met
een korte omschrijving van de klus, de contactpersoon, het gewenste resultaat en het
aantal vrijwilligers.
Contact
Meer informatie over NLdoet staat op www.nldoet.nl. Vragen? Mail naar:
nldoet@oranjefonds.nl of bel naar 0900 – 448 84 48.
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Burendag
Website: www.burendag.nl
Datum: zaterdag 21 september 2019
Aanvraagperiode: vanaf eind juni 2019
Subsidiebedrag: maximaal € 400,- (op = op)
Doelgroep: particulieren en bedrijven
Gemak van aanvraag:

Douwe Egberts en het Oranje Fonds organiseren jaarlijks de Burendag. Op deze
dag wordt onderling contact op diverse manieren bevorderd.
Criteria
Aanvragen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. De activiteit vindt plaats op 20, 21 of 22 september;
2. Je organiseert de activiteit in de buurt, voor de buurt en met de buurt;
3. De activiteit bestaat uit iets opknappen en/of een activiteit met de buurt;
4. Het Oranje Fonds geeft geld voor materiaalkosten (zoals verf, hout, bomen,
struiken) of voor goederen die lang in de buurt gebruikt kunnen worden, zoals een
bank of een speeltoestel. Uiteraard moet er een relatie zijn tussen dat wat je
aanvraagt en de Burendag-activiteit.
De hele lijst met voorwaarden en vergoedingen vind je op de website.
Voorbeeldinitiatief
Een buurtschoonmaak, onkruid verwijderen, vogelhuisjes schilderen of fleur de straat
op.
Aanvragen
Je kan maximaal € 400,- eenvoudig aanvragen. Na toekenning wordt 80% van het
bedrag overgemaakt. Na Burendag stuur je de bonnen in. Dan ontvang je de
resterende 20%.
Contact
Meer informatie vind je op www.burendag.nl. Vragen? Mail naar
burendag@oranjefonds.nl of bel naar 0900 – 448 84 48.
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Brabantse Milieufederatie (BMF)
Website: www.brabantsemilieufederatie.nl
Aanvraagperiode: onbekend
Subsidiebedrag: € 500,Doelgroep: betalende supporters of een lid van BMF
Gemak van aanvraag:

De Brabantse Milieufederatie (BMF) is een stichting die opkomt voor een schoon
milieu, een vitale natuur en een gevarieerd landschap. BMF overkoepelt ruim 100
(vrijwilligers)groepen op het gebied van natuur, milieu en landschap in Brabant en
maken deel uit van de landelijke Natuur en Milieufederaties.
Een mooi en duurzaam Brabant maken we samen! Daarom steunt de BMF projecten
van aangesloten groepen en betalende supporters, die aansluiten bij een van onze
speerpunten Energie, Landbouw, Mobiliteit & Infrastructuur, Natuur & Landschap,
Voedsel, Water
Criteria
Eén van de belangrijkste voorwaarden is dat een aanvrager een aangesloten groep
of betalende supporter van de BMF dient te zijn. Voor het hele overzicht aan
voorwaarden kijk op de website.
Aanvragen
Wanneer je bent aangesloten bij het BMF, kun je via een aanvraagformulier een
aanvraag indienen. Kijk hiervoor op de website onder Activiteitenfonds.
Contact
Voor meer informatie kijk op www.brabantsemilieufederatie.nl of mail naar
bmf@brabantsemilieufederatie.nl.
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DikGroen
Website: www.dikgroen.nl
Aanvraagperiode: doorlopend
Subsidiebedrag: maximaal € 750,Doelgroep: jongeren tot 25 jaar, jeugdverenigingen en -stichtingen
Gemak van aanvraag:

DikGroen wil kinderen en jongeren helpen een natuurbeleving mee te geven.
Subsidie wordt gegeven aan projecten die bijdragen aan natuurbeleving en –
behoud voor jongeren.
Criteria
Aanvragers moeten onder andere aan deze voorwaarden voldoen.
1. Het project mag geen betrekking hebben op het vieren van een jubileum,
verjaardag e.d.
2. De onkosten voor vrijwilligers kunnen gedekt worden mits goed onderbouwd.
De hele lijst met voorwaarden vind je op de website.
Voorbeeldinitiatief
Voorbeelden van eerdere initiatieven zijn: vlindernetten voor zomerkampen,
gereedschap voor het snoeien van takken en natuurexcursies.
Aanvragen
De subsidie wordt eenvoudig via een aanvraagformulier op de website
aangevraagd.
Contact
Meer informatie vind je op www.dikgroen.nl of mail naar info@dikgroen.nl.
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Kern met pit
Website: www.kernmetpit.nl
Aanvraagperiode: 1 september 2019 tot en met 31 oktober 2019
Subsidiebedrag: € 1.000,
Doelgroep: buurtbewoners met een goed idee
Gemak van aanvraag:

Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor de buurt binnen een jaar te
realiseren. Het kan om allerlei ideeën gaan: van het opzetten van een buurtmoestuin
tot het organiseren van een dorpstoneelstuk. Als het je directe omgeving maar
verbetert of een impuls geeft.
Criteria
De belangrijkste voorwaarden is: Deelname aan Kern met Pit kan alleen in
groepsverband. Bijvoorbeeld mensen die in één buurt, wijk of dorp wonen of die op
een andere manier een samenhangende groep vormen, zoals ouders van kinderen
van een school, leden van een sportvereniging et cetera.
Voor het hele overzicht aan voorwaarden kijk op de website.
Voorbeeldinitiatief
Gemeenschapstuin, vlindertuin of het opzetten van een beweegroute.
Aanvragen
Iedereen kan zich inschrijven, er gaat een selectie aan vooraf. Ben je eenmaal Kern
met Pit-deelnemer, dan opent dat direct deuren bij gemeenten en andere
organisaties. Het hele jaar krijg je tips, advies en contacten in ons netwerk.
Daarnaast kun je gratis meedoen aan interessante workshops en bijeenkomsten.
Het inschrijven gaat via de website.
Contact
Voor meer informatie kijk op www.kernmetpit.nl, mail naar info@knhm.nl of bel
026 44 55 146.
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Oranje Fonds Collecte
Website: www.oranjefonds.nl & www.oranjefondscollecteonline.nl
Datum: dinsdag 11 juni 2019 t/m vrijdag 15 juni 2019
Aanvraagperiode: 4 december 2018 tot en met 1 april 2019
Doelgroep: verenigingen en stichtingen met een KvK en bankrekeningnummer
Gemak van aanvraag:

De Oranje Fonds Collecteweek wordt jaarlijks georganiseerd. De Oranje Fonds
Collecte richt zich op een betrokken en sociaal Nederland. De volledige opbrengst
gaat naar sociale initiatieven in jouw omgeving. Daarnaast mogen collecterende
organisaties 50% van de opbrengst zelf houden voor hun organisatie, en/ of voor
een project dat past binnen hun doelstellingen. De andere helft besteedt het Oranje
Fonds aan sociale organisaties in uw provincie. Je kunt kiezen tussen een deur-,
onlinecollecte of een combinatie van beide.
Criteria
1. In mei ontvangt u alle benodigde materialen van het Oranje Fonds om te
collecteren, ook de vergunning is al geregeld;
2. Je collecteert tijdens de collecteweek gezellig met 10 of meer vrijwilligers of
teamgenoten;
3. Alle kosten van de collecte (organisatie, materiaal, geldverkeer) zijn voor
rekening van het Oranje Fonds.
De hele lijst met voorwaarden vind je op de website.
Voorbeeldinitiatief
Bevorderen van saamhorigheid en culturele betrokkenheid, gemeenschappelijke tuin,
behoud van natuurhistorisch erfgoed.
Aanvragen
Reserveer een collectegebied in jouw gemeente en meld ja verder aan via Mijn
Oranje Fonds.
Contact
Meer informatie vind je op www.oranjefonds.nl en
www.oranjefondscollecteonline.nl. Vragen? Mail naar
lisanne.de.keijzer@oranjefonds.nl of bel naar 030 23 39 367.
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Piet Oudolf groen in de buurt fonds
Website: www.cultuurfonds.nl/fonds/piet-oudolf-groen-in-de-buurt-fonds
Aanvraagperiode: doorlopend
Subsidiebedrag: tussen de € 3.500,- en € 5.000,Doelgroep: stichtingen en verenigingen
Gemak van aanvraag:

Tuin- en landschapsontwerper Piet Oudolf heeft samen met het Prins Bernhard
Cultuurfonds het Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds ingesteld. Dit nieuwe
CultuurFonds op Naam heeft als doel om braakliggende terreinen in de stad om te
vormen tot een groene omgeving. Oudolf constateert in zijn werk een groeiende
vraag om in buurten iets met planten en groen in de breedste zin van het woord te
doen.
Criteria
De belangrijkste voorwaarden zijn:
1. Het project gaat om tijdelijk vergroening van een braakliggend terrein in een
stedelijk gebied met een duur van twee tot vijf jaar en een oppervlakte van 100
tot 1000 vierkante meter;
2. Buurtbewoners actief betrokken worden en verantwoordelijkheid nemen voor
beheer en onderhoud
De hele lijst met voorwaarden en verdere uitleg vind je op de website.
Voorbeeldinitiatief
Voorbeelden zijn: buurttuinen, Stadsgroentetuinen en schooltuinen.
Aanvragen
Het Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds is per 1 januari 2014 actief bij het
Cultuurfonds. De aanvragen voor dit fonds worden behandeld tijdens de
vergaderingen van de adviescommissie Natuur. Een aanvraag doet je via de
website.
Contact
Voor meer informatie kijk op www.cultuurfonds.nl/fonds/piet-oudolf-groen-in-debuurt-fonds, mail naar info@cultuurfonds.nl of bel 020 520 61 30.
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Crowdfunding (matchfunding)
Website: www.voorjebuurt.nl, https://crowdfundingvoornatuur.nl
Aanvraagperiode: doorlopend
Subsidiebedrag: maximaal € 5.000,Doelgroep: iedereen
Gemak van aanvraag: :

Via Crowdfunding Voor Natuur kan je, via crowdfunding, geld inzamelen voor je
project. Met workshops en tips kan je ondersteuning krijgen voor het opzetten en
succesvol doorlopen van je crowdfunding.
Criteria
Crowdfunding VoorNatuur is speciaal bedoeld voor het realiseren van natuurgerelateerde projecten. Het project moet daarom altijd een duidelijke relatie
hebben met natuur, biodiversiteit, bos en landschap. Van de provincie NoordBrabant kan je maximaal €5.000,- extra ontvangen als je eenzelfde bedrag
ophaalt. De voorwaarden vind je op de website.
Voorbeeldinitiatief
De initiatieven die steun hebben ontvangen vanuit de provincie Noord-Brabant
staan op de website. Voorbeelden zijn: natuurspeeltuin, knuppelbrug, boomhut,
bijenlandschap en een kloostertuin.
Aanvragen
U maakt een projectpagina aan en vult uw projectplan zo volledig mogelijk in.
Het crowdfundings-platform neemt contact met u op en gaan samen met u aan
de slag om uw project goed voor te bereiden. U bedenkt leuke projectacties en
zorgt dat uw supporters enthousiast zijn. Als u van start gaat zamelt u geld, hulp
en materiaal in en zorgt u dat de 100% gehaald wordt. Dan kunt u aan de slag
om uw project te realiseren en blijft u uw supporters betrekken bij uw initiatief!
Contact
Voor meer informatie kijk op www.voorjebuurt.nl of
https://crowdfundingvoornatuur.nl. Of mail naar info@crowdfundingvoornatuur.nl of
info@voorjebuurt.nl.
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INNO-Fonds
Website: www.pifworld.com/nl
Aanvraagperiode: tot maandag 14 januari 2019
Subsidiebedrag: maximaal € 10.000,Doelgroep: Nederlandse non-profitorganisaties en -initiatieven
Gemak van aanvraag: :

Het INNO-Fonds is een onderdeel van het WWF en heeft als doel kleine
Nederlandse organisaties te ondersteunen bij innovatieve projecten binnen of buiten
Nederland, ten behoeve van internationale natuurbescherming. Het fonds is
bedoeld als opstartgeld voor allerlei soorten projecten.
Criteria
Enkele belangrijke voorwaarden voor het krijgen van de subsidie zijn:
1. Klein en innovatief
2. Er moet een link zijn met internationale natuurbescherming
De hele lijst met voorwaarden vind je op de website.
Voorbeeldinitiatief
De projecten variëren van het uittesten van nieuwe manieren om dieren te volgen tot
kunstwerken om aandacht te trekken voor de ‘plastic soep’ of klimaatverandering.
Aanvragen
De subsidieaanvraag wordt ingediend via een aanvraagformulier op de website.
Je ontvangt 8 weken na de deadline bericht.
Contact
Voor meer informatie kijk op www.wnf.nl/wat-wnf-doet/onze-aanpak/onderzoeken-innovatie/inno-fonds.htm en www.pifworld.com/nl of mail naar inno@wwf.nl.
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Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds Noord-Brabant
Website: www.cultuurfonds.nl
Aanvraagperiode: tot uiterlijk 31 oktober 2019
Subsidiebedrag: maximaal € 10.000,Doelgroep: Rechtspersonen en ZZP’ers
Gemak van aanvraag: :

Deze subsidie is voor het stimuleren van buurtparticipatie bij natuur- en vooral
waterprojecten. Dit zorgt voor positieve effecten op het klimaat, het waterbewustzijn
en een duurzame leefomgeving. Daarbij wordt ook de leefbaarheid van buurten met
deze subsidie versterkt. De projecten stimuleren de waternatuur in buurten door het
optimaliseren van meer water-gerelateerd groen in buurten. En het stimuleren van
waterberging en infiltratie in de bebouwde omgeving of het aanleggen van groen
op eerst verharde plaatsen.
Criteria
Enkele belangrijke voorwaarden voor het krijgen van de subsidie zijn:
1.
Het project heeft een kleinschalig en buurtgericht karakter;
2.
Het project is gericht op verbinden en participatie;
3.
Het project levert een bijdrage aan klimaatbestendigheid, waterbewustzijn,
educatie en een gezonde leefomgeving.
De hele lijst met voorwaarden vind je op de website.
Voorbeeldinitiatief
Op de website staan alle projecten die subsidie hebben ontvangen. Voorbeelden
zijn het gezamenlijk aanleggen van groene daken, natuurontwikkeling, vergroenen
parken/ speelplaatsen, waterspeelplaats, aanleg van kruiden- moes- en pluktuinen,
voedselbos, regentonnen etc.
Aanvragen
De volgende documenten hebt nu nodig bij het invullen en uploaden van het
online aanvraagformulier: KvK uittreksel, bankrekeningnummer, motivatiebrief,
projectplan/ concept, projectbegroting en dekkingsplan en een PR- en
marketingplan.
Contact
Voor meer informatie kijk op www.cultuurfonds.nl of mail naar info@cultuurfonds.nl.
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RCOAK
Website: www.rcoak.nl
Aanvraagperiode: doorlopend
Subsidiebedrag: afhankelijk van het project
Doelgroep: particulieren, stichtingen en initiatieven, projecten zonder commerciële doelen
Gemak van aanvraag:

Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude armen Kantoor) is een Amsterdams
charitatief vermogensfonds. En ondersteunen uit de opbrengst van het vermogen in
heel initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen.
Criteria
Enkele belangrijke voorwaarden voor het krijgen van de subsidie zijn:
1. Het vergroten van het levensplezier van ouderen (minimaal 65+) in Nederland;
2. Armoedebestrijding en ondersteuning van kwetsbare groepen van alle leeftijden
in Amsterdam;
3. Er wordt door uzelf en/of andere subsidieverstrekkers/fondsen bijgedragen aan
de financiering.
De hele lijst met voorwaarden vind je op de website.
Voorbeeldinitiatief
Met eigen huisdier op bezoek bij kwetsbare mensen, oppasdieren uit de buurt,
theater in bijvoorbeeld verzorgingstehuizen, community building door samen te
koken en te eten.
Aanvragen
Voldoet jouw project aan de voorwaarden en is geen van de uitsluitingscriteria van
toepassing? Dan kunt je de QuickScan aanvraag invullen. Bij een positieve
beoordeling ontvangt je binnen twee à drie werkdagen de inloggegevens voor de
definitieve aanvraag. Tegelijk met een positieve reactie op uw QuickScan, ontvangt je
de inloggegevens waarmee je de definitieve aanvraag kunt indienen.
Contact
Voor meer informatie kijk op www.rcoak.nl, mail naar postbus@rcoak.nl of bel
020 623 22 88.
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Fonds NME
Website: www.fondsnme.nl
Aanvraagperiode: tot uiterlijk vrijdag 31 mei 2019
Subsidiebedrag: 25% van maximale projectkosten
Doelgroep: maatschappelijke organisaties, initiatieven en particulieren
Gemak van aanvraag: :

Het Fonds NME is een vermogensfonds dat de opbrengsten uit het vermogen
aanwendt om natuur- en milieueducatie te stimuleren in Nederland. Fonds NME, wil
in tijden van lagere overheidssubsidies, een extra impuls geven aan
ondernemerschap in de NME- sector. Indicatief is er jaarlijks € 120.000, beschikbaar om initiatieven te ondersteunen in de vorm van garantiestellingen of
giften.
Criteria
Het initiatief moet in verbinding staan met bestaande vrijwilligersgroepen of aanzetten
tot nieuwe vrijwilligersgroepen.
De hele lijst met voorwaarden vind je op de website.
Voorbeeldinitiatief
Kinderen laten zoeken naar natuur dichtbij huis, wandelboekjes of bijvoorbeeld
bijdragen aan educatief materiaal.
Aanvragen
Aanvragen worden gemaild naar fondsnme@vandijknijkamp.nl. Voor kleinere
aanvragen (tot max. € 2.500,-) kan het aanvraagformulier worden gebruikt op de
website. In de aanvraag moeten de volgende vragen beantwoord worden: Wat is
het doel van het project? Wat is het maatschappelijk belang? Hoe wordt het project
gerealiseerd? Wie is de doelgroep en wie zijn er betrokken? Van wanneer tot
wanneer loopt het project? Wat zijn de kosten van het project? Hoe is de
financiering van het project geregeld? Is de aanvraag aan het Fonds NME
maximaal 25%?
Contact
Voor meer informatie kijk op www.fondsnme.nl of mail naar
fondsnme@vandijknijkamp.nl.
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Schoolpleinen van de toekomst
Website: www.schoolpleinenbrabant.nl
Aanvraagperiode: tot en met 31 december 2022
Subsidiebedrag: maximaal € 14.000,Doelgroep: scholen, leraren
Gemak van aanvraag:

‘Schoolplein van de toekomst’ is een project om schoolpleinen in Noord-Brabant om
te toveren tot groene natuurlijke oases. Hiervoor is subsidie beschikbaar. Zo kunnen
scholen hun schoolpleinen nog aantrekkelijker maken om te spelen, te lummelen en
te gebruiken als buitenleslokaal. Voeding, beweging, water, klimaatbestendig,
duurzaam, biodiversiteit en de samenwerking tussen school, leerlingen, ouders en
omgeving, zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.
Criteria
Enkele belangrijke voorwaarden zijn:
1. Natuurlijke materialen gebruiken, ook voor de spelaanleidingen;
2. Zorgen dat regenwater efficiënt wordt opgenomen in de bodem;
3. Planten gebruiken die de biodiversiteit bevorderen;
4. De eetbaarheid van vruchten en planten uitdragen;
5. Stimuleren dat meer bewegen natuurlijk en avontuurlijk is.
Voor het hele overzicht aan voorwaarden vind je op de website.
Voorbeeldinitiatief
Kijk op de website voor foto’s van voorbeelden. Het budget kan ook benut worden
om openbare ruimte in de nabijheid van school klimaatbestendig, gezond en
natuurlijk avontuurlijk te maken zodat de kinderen daar onder (en daarbuiten)
schooltijd gebruik van kunnen maken.
Aanvragen
Een aanvraag doe je door middel van het aanvraagformulier in te vullen en naar het
Prins Bernhard Cultuurfonds te sturen. Deze vind je via de website van het Prins
Bernhard Cultuurfonds (www.cultuurfonds.nl) en Schoolpleinen van de toekomst.
Contact
Voor meer informatie kijk op www.schoolpleinenbrabant.nl of mail naar
schoolpleinen@brabant.nl.
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Oranje Fonds
Website: www.oranjefonds.nl
Aanvraagperiode: doorlopend
Subsidiebedrag: van € 500,- tot € 100.000,Doelgroep: stichtingen en verenigingen
Gemak van aanvraag:

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door hun steun
ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij.
Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en anderzijds sociale participatie
bevorderen.
Criteria
Het Oranje Fonds geeft financiële bijdragen aan heel uiteenlopende projecten.
Het kan gaan om investeringen in bijvoorbeeld een buurt- of opvanghuis maar ook
om activiteiten voor jongeren, migranten, of ouderen. Voor de hele lijst met
voorwaarden vindt u op de website.
Voorbeeldinitiatief
Leren van de Nederlandse taal aan vluchtelingen, reparatie café, een bijentuin
aanleggen, een pluktuin realiseren, clubgebouw omtoveren tot wijkcentrum,
fysiekbeperkte mensen laten genieten van een boottocht.
Aanvragen
Een aanvraag doet je via Mijn Oranje Fonds. Als je nog geen account hebt,
kunt je deze gemakkelijk aanmaken via de website. Aanvragen die op een
andere manier binnen komen worden niet in behandeling genomen.
Contact
Voor meer informatie kijk op www.oranjefonds.nl, mail naar info@oranjefonds.nl of
bel 030 656 45 24.
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VSBFonds
Website: www.vsbfonds.nl
Aanvraagperiode: doorlopend
Subsidiebedrag: afhankelijk van het project
Doelgroep: private rechtspersonen: stichtingen en verenigingen
Gemak van aanvraag:

VSBFonds steunt iedereen die actief wil meedoen. En iedereen die anderen actief
uitnodigt tot meedoen met projecten die zorgen voor nieuwe verbindingen.
VSBFonds steunt projecten die actief burgerschap versterken. Zodat iedereen zijn of
haar plek vindt en krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven
met én dankzij elkaar.
Criteria
Projecten worden alleen goedgekeurd als deze binnen één van de volgende
onderdelen valt:
1. Vooroordelen wegnemen;
2. Eigen mogelijkheden ontdekken;
3. Beter leren denken en begrijpen;
4. Sociale vaardigheden verbeteren;
5. Ontmoetingsplekken in de buurt;
6. Anderen leren kennen;
7. Samen bouwen aan een betere community.
De hele lijst met voorwaarden en verdere uitleg vind je op de website.
Voorbeeldinitiatief
Een positieve mediacampagne voor de wijk, vooroordelen en gedrag onder de loep
nemen, jongeren die zich inzetten voor mensen met een klein netwerk,
natuurspeeltuinen of een buurtcamping.
Aanvragen
Voordat je een aanvraag doet, kun je een donatiescan doen. Deze geeft aan of
jouw project aansluit met het donatiebeleid. Hierna kun je de officiële aanvraag
doen.
Op de website van VSBFonds staat een filmpje met uitleg.
Contact
Voor meer informatie kijk op www.vsbfonds.nl, mail naar
infozeelandbrabant@vsbfonds.nl of bel 030 230 33 06.
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Sluyterman van Loo
Website: www.fondssluytermanvanloo.nl
Aanvraagperiode: doorlopend
Subsidiebedrag: afhankelijk van het project
Doelgroep: Organisaties in Nederland
Gemak van aanvraag:

Fonds Sluyterman van Loo richt zich op ouderenprojecten die de kwaliteit van leven
van ouderen bevordert in Nederland. Kernwaarden die hierbij gehanteerd worden
zijn: waardigheid, zingeving en autonomie.
Criteria
De projecten bij Fonds Sluyterman van Loo zijn primair gericht zijn op het welzijn
van kwetsbare ouderen in Nederland. De hele lijst aan voorwaarden en uitsluitingen
vind je op de website.
Voorbeeldinitiatief
Dans- en theatervoorstellingen, workshops, bijeenkomsten, festivals, projecten gericht
op beweging.
Aanvragen
Projecten die een gift willen ontvangen kunnen een QuickScan doen op de website.
Hierna maak ja een account aangemaakt aan en kun je de officiële aanvraag
starten.
Contact
Voor meer informatie kijk op www.fondssluytermanvanloo.nl, mail naar
info@fondssluytermanvanloo.nl of bel 025 126 06 50.
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Ondernemen met Natuur
Website: www.brabant.nl/loket/regelingen/cvdr601479_5
Aanvraagperiode: 4 oktober 2017 tot en met 28 juni 2019
Subsidiebedrag: afhankelijk van het project
Doelgroep: Ondernemingen en eigenaren van landgoederen
Gemak van aanvraag:

De provincie wil de ontwikkeling en het beheer van natuur en landschap mede
vormgeven vanuit economisch initiatieven en ondernemerschap. Daarnaast willen zij
stimuleren dat de economische en sociaal maatschappelijke waarden van natuur op
innovatieve wijze wordt benut. Waarbij een deel van de financiële opbrengsten ten
goede komen aan natuur. Deze samenwerking is goed voor de natuur en milieu en de
ontwikkeling van de Brabantse economie.
Criteria
Projecten die zich richten op de aanleg van nieuwe natuur, komen in aanmerking
voor subsidie. Ook het opstellen en uitvoeren van een businesscase gericht op het
beheren van natuur en landschap en de biodiversiteit van gronden die binnen en
buiten landgoederen liggen, is subsidiabel. Tot slot zijn ook plannen die nieuwe
bronnen van inkomsten ontwikkelen voor de natuur en het landschap subsidiabel.
De hele lijst met voorwaarden en verdere uitleg vind je op de website.
Aanvragen
Van 4 oktober 2017 tot en met 28 juni 2019 kun je hiervoor een aanvraag
indienen of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt. De maximale bijdrage is
€75.000,- en maximaal 75% van de projectkosten
Contact
Voor meer informatie kijk op www.brabant.nl/loket/regelingen/cvdr601479_5,
mail naar subsidie@brabant.nl of bel 073 681 28 12.
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Fonds NutsOhra
Website: www.fnozorgvoorkansen.nl
Aanvraagperiode: tot 21 februari 2019 14:00
Subsidiebedrag: afhankelijk van het project
Doelgroep: mensen die zelfstandig onder begeleiding of in een zorginstelling wonen
Gemak van aanvraag:

Fonds NutsOhra zet zich in voor het vergroten van kansen, op meer
gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief. FNO kijkt verder
dan de beperking, naar de mogelijkheden die er wél zijn. Ook als er langdurig
zorg nodig is.
Dit doen ze door het samenbrengen van partijen, het verzamelen en delen van
kennis, en door het financieren van projecten. Er zijn vier programma’s voor
mensen die om verschillende redenen kwetsbaar zijn. In dit subsidieoverzicht is
alleen het programma ‘Klein Geluk’ opgenomen. Gericht op het verbeteren van de
kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van
gezondheid.
Criteria
Je kunt op dit moment subsidie aanvragen voor materialen, dagbesteding en
evenementen. Voor de hele lijst met voorwaarden kijk je op de website.
Voorbeeldinitiatief
Duo-fietsen, het opknappen en onderhouden van een speeltuin, zomerfeest,
dagbesteding in een tuin en tuinkas.
Aanvragen
Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal bij FNO worden ingediend via de knop
‘AANVRAGEN’. Je komt dan in de FNO-portal waar je een aanvraagformulier kunt
invullen. Tijdens de aanvraagprocedure word je gevraagd om enkele documenten te
uploaden.
Contact
Voor meer informatie kijk op www.fnozorgvoorkansen.nl, mail naar
info@fondsnutsohra.nl of bel 085 040 32 60
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Fonds kleinschalige projecten natuureducatie
Website: www.cultuurfonds.nl/fonds/fonds-kleinschalige-projecten-natuureducatie
Aanvraagperiode: doorlopend
Subsidiebedrag: afhankelijk van het project
Doelgroep: stichtingen en verenigingen
Gemak van aanvraag:

Fonds voor kleinschalige projecten natuureducatie is een fonds op naam dat is
ingeschreven bij het Prins Bernard Cultuurfonds. Zij geven financiële ondersteuning
aan educatieve projecten op het gebied van natuurbehoud.
Criteria
De voorwaarden voor dit fonds zijn gelijk aan de algemene voorwaarden van het
Cultuurfonds. Voor de hele lijst met voorwaarden kijkt je op de website.
Voorbeeldinitiatief
Educatieprojecten in onder andere achterstandswijken en insectencursussen.
Aanvragen
Een aanvraag doet je via Mijn Oranje Fonds. Als je nog geen account hebt, kun je
deze gemakkelijk aanmaken via de website. Aanvragen die op een andere manier
binnen komen worden niet in behandeling genomen.
Contact
Voor meer informatie kijk op www.cultuurfonds.nl/fonds/fonds-kleinschaligeprojecten-natuureducatie, mail naar info@cultuurfonds.nl of bel 020 520 61 30.
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ANWB Fonds
Website: www.anwb.nl
Aanvraagperiode: doorlopend
Subsidiebedrag: afhankelijk van het project
Doelgroep: initiatiefnemers op het gebied van ANWB
Gemak van aanvraag:

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





projecten die duurzame mobiliteit bevorderen;
projecten die de verkeersveiligheid vergroten;
de mobiliteit verbeteren voor groepen mensen die noodgedwongen minder
mobiel zijn;
projecten op het gebied van vrije tijd.

Criteria
De belangrijkste voorwaarden is dat het project/ initiatief voldoet aan één van de
themagebieden en deze een positieve bijdrage levert aan onze samenleving.
Het hele overzicht aan voorwaarden vind je op de website.
Voorbeeldinitiatief
Dorpspont, mensen rondrijden in een zijspan, rolstoeltoegankelijk avonturenpad.
Aanvragen
Het indienen van een aanvraag gaat via de website. Hierbij dien je een projectplan
bij te voegen met de volgende items: omschrijving van het project, de doelgroep, de
locatie, planning, indien van toepassing een ontwerp en/of situatieschets (of
omschrijving van de omgeving), toelichting begroting en indien van toepassing je
samenwerkingspartners.
Contact
Voor meer informatie kijk op www.anwb.nl of bel naar 088 269 2222.
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