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Voorwoord 
 
Dit document is een verzameldocument van subsidies en fondsen om een groen schoolplein te 
realiseren in Overijssel. Aangezien subsidies en fondsen gaan en komen, en subsidieregels telkens 
veranderen, is dit een dynamisch document. Deze versie is van maart 2021.  
 
De geselecteerde fondsen hebben een link met groen, natuur, klimaat, duurzaamheid, educatie, 
kinderen en/ of buurtbewoners. Het is aan de school om te kijken welke fondsen passen binnen de 
visie van de school, het ontwerp van het schoolplein, de verschillende pleinonderdelen en de functies 
(zoals eetbaar groen of een wadi) van de pleinonderdelen. Meerdere fondsen vinden een breed 
draagvlak voor het project (in dit geval de vergroening van het schoolplein) belangrijk. Deze fondsen 
financieren alleen als er in de planvorming en uitvoering een samenwerking is met kinderen, jongeren 
en buurtbewoners. 
 
Wij hopen dat dit document bijdraagt aan het vinden van voldoende financiering voor het vergroenen 
van zoveel mogelijk schoolpleinen in Overijssel. 
 
Hartelijke groet, 
Namens het programmateam Groene Schoolpleinen Overijssel 
 
 
Hannelore Börger 
Projectleider Educatie, Natuur en Milieu Overijssel 
borger@natuurenmilieuoverijssel.nl  
www.natuurenmilieuoverijssel.nl 
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Subsidie Groene Schoolpleinen Overijssel 

Provincie Overijssel heeft een subsidieregeling voor het vergroenen van schoolpleinen. Per 

schoolplein/ school (uniek adres) kan er € 10.000,- euro aangevraagd worden en € 100,- per 

aangeplante boom, welke op het moment van de aanplant een minimale stamomtrek, op 1 meter 

hoogte, van 8-10 cm heeft. Per school (adres) kan de aanvraag maar 1 keer worden gedaan.  

Uiteraard moet je aanvraag voldoen aan een aantal voorwaarden. Jaarlijks kunnen er 100 scholen 

een subsidie aanvragen.  

Uiteraard kunnen voorwaarden en regels veranderen. Check daarom altijd goed de website van 
het fonds of de subsidieverstrekker.  
 

Een groen schoolplein 
Een groen schoolplein is een natuurlijke speel- en leeromgeving met de volgende kenmerken: 

• Een groen schoolplein biedt een rijk speel- en leerlandschap waar zowel ruimte is voor 
kinderen om vrij te spelen als voor natuur om zich te ontwikkelen; 

• Minimaal 50% van de bespeelbare oppervlakte van de schoolomgeving heeft een natuurlijk 
karakter. We maken onderscheid tussen groen oppervlak (gras, struiken en bomen), onthard 
oppervlak (boomsnippers, zand) en verhard oppervlak (tegels);  

• Er zijn verschillende vormen van groen te onderscheiden, zoals: speelgroen (spelen in en met 
groen), educatief groen, eet- en ruikgroen; 

• Een groen schoolplein is ingericht met (overwegend) natuurlijke duurzame materialen, waarbij 
hergebruik van materialen voorop staat; 

• De beplanting op een groen schoolplein is bij voorkeur inheems, passend bij de natuurlijke 
omstandigheden van die plek en biedt seizoensvariatie. Waar mogelijk biedt de beplanting en 
inrichting mogelijkheden voor verbeteren van condities voor aandachtsoorten van Overijssel; 

• De inrichting van het plein draagt bij aan biodiversiteit en aan het voorkomen van 
wateroverlast en hittestress (groene gevels, groene daken, schaduwbomen);  

• Er is voor kinderen uitdagende en dynamische natuur te vinden en ze kunnen de natuur van 
top tot teen ervaren; kinderen van alle leeftijden kunnen grenzen verkennen en aanvaardbare 
risico’s nemen; 

• De speelomgeving biedt plek voor rust, natuurbeleving, creatieve vormen van spel en 
avontuurlijk bewegen. De basis hiervoor ligt in de diversiteit en verscheidenheid van het plein 
met kenmerken als hoog/laag, nat/droog, schaduw/zon; 

• Kinderen kunnen zowel met abiotische natuur (zoals zand en water) als met levende natuur 
spelen. Hierdoor ontstaan er mogelijkheden om in het spel te exploreren, te vernieuwen, te 
verbeelden en te creëren. De aanwezigheid van los natuurlijk materiaal is hiervoor een 
voorwaarde (denk aan zand, takken, stenen, etc.); 

• Het gebruik van de buitenruimte is geïntegreerd in het lesprogramma. Naast de 
mogelijkheden om bijvoorbeeld taal- en rekenlessen te geven op het plein kunnen kinderen 
ook leren over planten, dieren, weersverschijnselen en natuurlijke materialen; 

• Bij het ontwerp, de aanleg én het onderhoud zijn kinderen, docententeam, ouders en buren zo 
veel mogelijk actief betrokken.  

Groen casco: hieronder verstaan wij al het groen op het plein wat alle pleinonderdelen met elkaar 
verbindt. Dit kan bijvoorbeeld alle beplanting in het ontwerp zijn en de plek waar deze beplanting komt 
gereed maken voor beplanting. 
 
De subsidie mag besteed worden aan: 

• de deskundige procesbegeleiding om te komen tot een groen schoolplein, een groen casco of 
een groen pleinonderdeel;  

• het ontwerp van een groen schoolplein, een groen casco of een groen pleinonderdeel;  

• de gehele of gedeeltelijke uitvoering van een groen schoolplein, namelijk:  

• het geheel of gedeeltelijk uitvoeren van een groen pleinonderdeel met ten minste 50% 
natuurlijke invulling; of  

• het uitvoeren van het groene casco of een deel ervan met een 100% natuurlijke invulling.  
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De aanvrager:  

• is een Overijsselse basisschool;  

• draagt zelf ten minste 50% bij het groene onderdeel;  

• heeft voor het schoolplein nog geen subsidie ontvangen op basis van de subsidie Natuur en 
Samenleving; 

• De procesbegeleiding wordt verricht door een deskundige met aantoonbare ervaring. U kunt 
hiervoor gebruik maken van een lijst van deskundigen op onze website 
www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl. Kiest u voor een eigen deskundige dan moet u kunnen 
verwijzen naar twee andere van dit soort projecten die hij/zij heeft uitgevoerd; 

• Het ontwerp wordt, of is, opgesteld door een deskundige met aantoonbare ervaring. U kunt 
hiervoor gebruik maken van een lijst van deskundigen op onze website 
www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl. Kiest u voor een eigen deskundige dan moet u kunnen 
verwijzen naar twee andere van dit soort projecten die hij/zij heeft gemaakt; 

• Er kan alleen subsidie gevraagd worden als er ook sprake is van de gehele of gedeeltelijke 
uitvoering van een groen schoolplein; 

• De subsidie kan niet gebruikt worden voor:  
o normaal herstel of onderhoudswerkzaamheden van het schoolplein, of:  
o de aankoop van speeltoestellen.  

 
 
Contact  
groeneschoolpleinen@ivn.nl 
 
 
Meer informatie over het programma Groene Schoolpleinen 
www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl 
 
 
 
 

  

mailto:groeneschoolpleinen@ivn.nl
http://www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl/
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Burendag 

Eind september wordt de Burendag georganiseerd, het jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert 
met je buren en de buurt. Een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds 
doen voor elkaar en de buurt. 
Douwe Egberts en het Oranje Fonds organiseren Burendag omdat buurten leuker, socialer en veiliger 
worden als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Initiatieven kunnen €350,- 
euro aanvragen voor hun activiteiten tijdens burendag. Er is een deadline voor het aanvragen eind 
augustus. Op is op. Dus zorg dat je er op tijd bij bent. 
 
Uiteraard kunnen voorwaarden en regels veranderen. Check daarom altijd goed de website van 
het fonds of de subsidieverstrekker.  
 
Burendag nationale feestdag 
Ruim 1 miljoen mensen vierden Burendag. In het hele land zijn duizenden ideeën uitgevoerd om de 
buurt nog leuker en gezelliger te maken. Van kunstwerken tot houten banken en van 
buurtmoestuintjes tot straatspeeldagen. Een groot succes waar wij, Douwe Egberts en het Oranje 
Fonds, ontzettend trots op zijn. 
 
Deadline 
Er is een start en einddatum om aanvragen in te dienen. Op is op. 
 
Voorwaarden 
WEL 

• Uitvoering vindt plaats op de juiste datum; 

• U organiseert een activiteit in de buurt, met de buurt én voor de buurt; 

• Uw Burendag activiteit bestaat uit meer dan ‘gezellig samenzijn’. Het is de bedoeling dat u 
met de buurt iets opknapt en/of een activiteit uitvoert met de buurt; 

• U kunt maximaal € 350,- krijgen; 

• Het Oranje Fonds geeft geld voor materiaalkosten (zoals verf, hout, 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 u aanvraagt en uw Burendag-activiteit; 

• Let op: voor het plaatsen van iets in openbaar gebied moet u een vergunning aanvragen bij 
uw gemeente; 

• Wij vergoeden tot maximaal €150,- voor een workshop(s). 
NIET 

• Eten en drinken; 

• De aanschaf van artikelen, zoals barbecues en servies, bestek, kleding of een terras-heater. 
Mocht u een barbecue, stoelen, tafels etc. willen huren, dan kan dit wel; 

• De aanschaf van gereedschap of hogedrukspuit. Huur van gereedschap vergoeden we wel; 

• Honoraria voor artiesten, zoals dj’s, clowns en schminckartiesten; 

• Aanschaf van verkeersmaatjes, AED; 

• De aanschaf van vuilnisbakken, vlaggenmast en hondenpoeppalen en dergelijke; 

• Uitnodigingen, bedankjes, promotiemateriaal, versieringen, prijsjes, ballonnen en 
wergwerpservies. 

• Artikelen die niet voor de buurt als geheel bestemd zijn, maar voor particulier gebruik / bezit.  

• Activiteiten die binnen een zelfde postcode plaatsvinden. Wij honoreren dan alleen de eerste 
aanvraag.  

  
Geld aanvragen: administratie 

• U doet de aanvraag namens uw buurt. Daarom moeten vier andere buurtbewoners mee 
ondertekenen. Daarvoor maakt u gebruik van ons online handtekeningenformulier. De link 
hiervoor ontvangt u via email na het indienen van uw aanvraag; 

• Tijdens de aanmeldprocedure van uw activiteit moet u een Iban bewijs uploaden. Dit kan een 
digitale foto/scan van uw bankpas zijn, of een kopie afschrift of een printscreen van uw 
internetrekening. Zorg dat u de digitale kopie “bij de hand” heeft als u begint met de 
aanmelding. Wanneer u uw aanmelding met een mobiele telefoon of tablet doet, kunt u tijdens 
de aanmelding een foto maken van bijvoorbeeld uw bankpas en direct uploaden. 
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Geld aanvragen: wanneer krijg ik het en wat moet ik verder doen 

• Het Oranje Fonds probeert u binnen drie weken per e-mail te laten weten of we besloten 
hebben u een bijdrage te geven of niet en zo ja, hoe hoog het bedrag is; 

• Als we uw Burendagactiviteit financieel steunen, geven we u een voorschot van 80% van dit 
bedrag. Dit ontvangt u begin september. Zo kunt u de grootste aankopen vast doen; 
Uiterlijk half oktober moet u ons alle bonnen, een evaluatieformulier en 3 geprinte foto’s van 
de Burendag toesturen; 

• Daarna ontvangt u de rest van het bedrag dat u aan de Burendag besteedde, tot maximaal 
het bedrag dat we u toezegden; 

• Besteedde u minder dan het voorschot, of besteedde u het aan zaken die buiten de criteria 
vallen, dan moet u binnen twee weken na onze beoordeling het geld terugstorten. 

 
Contact  
burendag@oranjefonds.nl of 0900 44 88 448 (tijdens kantooruren). 
 
Meer informatie 
www.burendag.nl  

  

mailto:burendag@oranjefonds.nl
http://www.burendag.nl/
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NLdoet 
 
NLdoet vindt plaats in maart (2021 eind mei i.v.m. corona). Het Oranje Fonds kan een bijdrage geven 
voor NLdoet klussen. Zo roepen we niet alleen vrijwilligers op om u te helpen, maar heeft u ook 
middelen om uw wensen uit te laten voeren. Aanvragen kan tussen november en januari (2021 tot 
april) van het nieuwe jaar. De maximale bijdrage is €350,- 
 
Uiteraard kunnen voorwaarden en regels veranderen. Check daarom altijd goed de website van 
het fonds of de subsidieverstrekker.  
 
U moet aan alle onderstaande voorwaarden voldoen 

• Uw organisatie is een officiële stichting of vereniging, staat ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel en heeft een eigen bankrekening. Bent u een school of zorginstelling dan geldt niet 
de verplichting dat u een stichting of vereniging moeten zijn, wel dat u een eigen bankrekening 
heeft. Verenigingen van Eigenaren zijn uitgesloten van deelname; 

• Uw klus staat op www.nldoet.nl; 

• De klus past bij het karakter van NLdoet: uw organisatie zoekt voor de klus nieuwe vrijwilligers die 
iets concreets doen voor uw organisatie en/of uw doelgroep; 

• Voor een klus moeten minimaal 10 mensen nodig zijn. Hiervan mag maximaal de helft reeds als 
vrijwilliger aan uw organisatie verbonden zijn; 

• Per adres/locatie kan er 1 financiële bijdrage worden aangevraagd; 

• Uw organisatie heeft in de statuten geen wervende doelstelling t.a.v. de levensovertuiging. 
 
Wat vergoeden we 

• Ruwe klusmaterialen zoals verf, verfbenodigdheden, hout, gaas en paaltjes voor hekwerken, 
bomen en struiken, klein ijzerwaar etc.; Vermeld bij uw aanvraag nauwkeurig de benodigde 
hoeveelheden en het aantal ruimtes; 

• De aanschaf van alleen deze kant-en-klare goederen: kasten die tijdens de klus in elkaar worden 
gezet, gordijnen en rails die tijdens de klus worden opgehangen, vloerbedekking die tijdens de 
klus wordt gelegd, lampen en armaturen die tijdens de klus worden bevestigd en opbergbakken 
voor opruim/sorteerklussen. 

• Huur van hulpmiddelen als ladders, hogedrukreinigers, graafmachines, scheppen; 

• Eten/drinken voor alle harde werkers: maximaal € 50,=; 

• Kosten voor schoonmaakmiddelen, maximaal € 50,=; 

• Kosten voor een high tea of gezellige maaltijd voor sociaal geïsoleerde mensen in jullie buurt of 
dorp. Bij deze klussen mag je maximaal € 300,= besteden aan eten en drinken. 

• In 2021: Om klussen veilig uit te kunnen voeren, mag je dit jaar (naast de €350) voor maximaal 
€50 aan de volgende beschermende middelen aanvragen: mondkapjes, desinfecterende gel, 
handschoenen en zeep. Deze 50 euro moet zijn opgenomen in de oorspronkelijke aanvraag. Het 
is niet mogelijk hier een heroverweging voor aan te vragen.  

 
Uitsluitend voor organisaties waar mensen met fysieke of mentale beperking wonen 

• Kosten voor een uitstapje, zoals de huur van de bus en entreegelden; 

• Honoraria voor artiesten, zoals clowns en zangers, of voor kappers en visagisten in het kader van 
een verwen(mid)dag: maximaal € 200,-. 

 
Wat vergoeden we in ieder geval niet 

• Klussen of organisaties die niet voldoen aan alle genoemde criteria; 

• De aanschaf van gereedschap; 

• De aanschaf van anders dan bovengenoemde kant-en-klare goederen en gebruiksartikelen; 

• Materiaal om de locatie te versieren; 

• Huur van een locatie; 

• Prijsjes voor bingo’s of andere spellen en acties; 

• Kosten van drukwerk, foto's of promotiemateriaal; 

• Kosten voor cadeautjes/bedankjes, workshops of trainingen voor vrijwilligers. 
 
 
 

http://www.nldoet.nl/
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Administratie en afhandeling 
Ongeveer 2 a 3 weken voor NLdoet worden de toekenningen uitbetaald, onder vermelding van 
NLdoet2021 en het projectnummer. Let op: bewaar alle aankoopbonnen goed. Het Oranje Fonds kan 
vragen de aankoopbewijzen ter verantwoording toe te sturen. Mocht dit voor jullie organisatie gelden, 
dan worden jullie tijdig op de hoogte gesteld. In dat geval ontvang je 2 a 3 weken voor NLdoet een 
voorschot van 80% van het toegekende bedrag. Het restantbedrag wordt vervolgens na NLdoet 
berekend en uitbetaald. 
 
Deadline 
Er is een start en einddatum om aanvragen in te dienen. Op is op. 
 
 
Contact  
0900-4488448, nldoet@oranjefonds.nl 
 
Meer informatie 
http://www.nldoet.nl/   

mailto:nldoet@oranjefonds.nl
http://www.nldoet.nl/


 

9 
 

Fondsen per gemeente/regio in Overijssel 

Verderop in dit document staan regionale fondsen van de Rabobank. Deze staan niet in de tabel 
hieronder. Kijk hier voor meer mogelijkheden in uw gemeente.  
Let op: het is niet altijd makkelijk om de voorwaarden en regels die verwoord staan op de 
gemeentelijke sites te begrijpen. Kom je er niet uit, dan is ons advies om direct te bellen of mailen 
naar de desbetreffende gemeente/ contact persoon. 
 
Uiteraard kunnen voorwaarden en regels veranderen. Check daarom altijd goed de website van 
het fonds of de subsidieverstrekker.  
 
 

Gemeente Fonds Omschrijving Meer info 

Twente (gehele 
regio) 

Stichting Algemeen 
Nut Hengelo (SANH) 

De stichting heeft ten doel het behartigen van algemene 
belangen, door het verstrekken van al dan niet periodieke 
uitkeringen aan instellingen/organen op sociaal, 
cultureel/sportgebied en (andere) algemeen nut beogende 
instellingen/organen die gevestigd zijn in de regio Twente en 
hun activiteiten richten op de inwoners van de regio Twente.  

Klik hier 

Twente (gehele 
regio) 

Stichting IBN Roesjd De Stichting IBN Roesjd heeft ten doel bij te dragen aan het 
bevorderen van de participatie, integratie en emancipatie van 
culturele minderheidsgroepen. 

Klik hier 

Twente (gehele 
regio) 

Kroon-Oil Foundation Het bevorderen van de kwaliteit van de leer- en leefomgeving 
in Almelo en omstreken (gehele regio Twente). 

Klik hier 

Twente (gehele 
regio) 

Stichting de Houtmaat Het verlenen van financiële steun aan projecten ten behoeve 
van de jeugd, en aan culturele en maatschappelijke doelen in 
Twente. 

Klik hier 
 
 

Almelo Subsidie groene daken Bent u een particulier, bedrijf of instelling en wilt u een groen 
dak aanleggen? Dan kunt u misschien subsidie krijgen. Een 
groen dak verbetert het leefklimaat en de kwaliteit van de 
lucht. Een groen dak zorgt voor minder wateroverlast bij 
regenbuien en het regenwater loopt niet direct weg in het 
riool. Met een groen dak bespaart u energie en gaat uw dak 
langer mee. 

Klik hier 

Almelo Subsidie voor 
activiteiten 

Bent u een stichting, vereniging of een particulier? En wilt u 
een activiteit organiseren op het gebied van sport, cultuur, 
maatschappelijk welzijn of voor jongeren? Dan kunt u bij de 
gemeente online subsidie aanvragen. Dit is een bijdrage om 
deze activiteiten te kunnen doen. 

Klik hier 

Almelo Roggekamp/Peitsch 
Fonds Stichting (RPF) 

Stichting RPF is een fonds dat activiteiten voor kinderen en 
jongeren tot 18 jaar van de gemeente Almelo financieel kan 
en wil ondersteunen. Het moet gaan om activiteiten op het 
gebied van onderwijs, vorming, opvang, sport, spel en 
overige vrijetijdsbesteding in de ruimste zin van het woord. 

Klik hier 

Borne Waarderingssubsidie Het is een incidentele bijdrage in de kosten van activiteiten 
op projectbasis en/ of een experimenteel karkater hebben. 
Voor deze subsidie geldt een subsidieplafond.  

Klik hier 

Dalfsen ASV (algemene 
subsidieverordening) 

De ASV (algemene subsidieverordening) gemeente Dalfsen 
bepaalt dat het college van B&W subsidie kan verstrekken 
voor activiteiten op het gebied van o.a. jeugd, leefbaarheid & 
participatie, vrijwilligers etc. 

Klik hier 

Dalfsen Afkoppelen regenwater Het klimaat verandert, buien worden extremer en de kans op 
wateroverlast neemt meer en meer toe. 
Voor een duurzaam en robuust watersysteem in de toekomst 
moeten we nu in actie komen. Het vasthouden, bergen en 
gecontroleerd afvoeren van regenwater is hierbij het 
uitgangspunt. 
De gemeente Dalfsen zorgt ervoor dat het schone 
regenwater steeds meer in de grond infiltreert en niet meer 

Klik hier 

http://www.sanh.nl/
http://www.twentsefondsen.nl/fonds/stichting-ibn-roesjd/
http://www.kroonoilfoundation.nl/?page_id=31
http://www.twentsefondsen.nl/fonds/stichting-de-houtmaat/
https://www.almelo.nl/subsidies-voor-groene-daken
https://www.almelo.nl/subsidies-voor-activiteiten
http://www.rpfonds.nl/
https://www.borne.nl/inwoners/subsidies/subsidies
https://www.dalfsen.nl/home/algemene-subsidieverordening_41648/
https://www.dalfsen.nl/home/alle-onderwerpen_258/product/afkoppelen-regenwater-subsidieaanvraag_1075.html
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wordt afgevoerd via het (gemengde) riool. Dalfsen wil graag 
naast de eigen projecten ook het regenwater van particuliere 
daken infiltreren in de bodem. Om dit te aan te moedigen is 
er een stukje subsidie beschikbaar gesteld voor particulieren 
en bedrijven die hun eigen hemelwater duurzaam afkoppelen 
van het gemengde rioolstelsel. Op = op 

Dalfsen Subsidie voor 
initiatieven uit de 
samenleving 

Met de subsidie initiatieven uit de samenleving stimuleert de 
gemeente lokale organisaties om kunstige en creatieve 
ideeën te bedenken. Met als doel om het culturele aanbod 
voor een nóg breder publiek toegankelijk te maken en de 
leefomgeving van inwoners te verbeteren. Daarmee maakt 
de gemeente het voor inwoners en bezoekers nóg prettiger 
om in de gemeente te wonen, werken en recreëren. De 
voorwaarden en het aanmeldformulier staan op 
www.dalfsen.nl/initiatief. 

Klik hier 

Deventer Afkoppelen regenwater Regen- en ander hemelwater is schoon water. Het is jammer 
als dit water via de regenpijp zich in de riolering mengt met 
vervuild water waardoor het gereinigd moet worden. Is uw 
pand aangesloten op het openbaar gemengd rioolstelsel, dan 
kunt u kiezen om uw regenpijp af te koppelen van de 
riolering. Het hemelwater kan dan ten goede komen aan de 
tuin en het grondwater. U kunt subsidie aanvragen voor 
afkoppeling. 

Klik hier 

Deventer WijDeventer Projecten of ideeën die bijdragen aan de saamhorigheid in de 
buurt en dit versterken? WijDeventer stimuleert deze 
activiteiten door bij te dragen in de kosten. 

Klik hier 

Dinkelland Subsidie De gemeente verstrekt subsidies aan stichtingen, instellingen 
of verenigingen die zich inzetten voor cultuur, 
maatschappelijk werk, welzijn en vrijetijdsbesteding, enz. Het 
doel van de subsidie is het ondersteunen en stimuleren van 
activiteiten en het realiseren van een breed aanbod van 
voorzieningen voor inwoners van Dinkelland. 

Klik hier 

Enschede Subsidie wijkbudgetten Een wijkbudget is geld voor jouw wijk, buurt of dorp. Je kunt 
samen met je buurtgenoten beslissen waaraan dit geld 
besteed wordt. Er is een deadline voor de aanvraag.  

Klik hier 
 
 

Haaksbergen Leerbaarheid, 
gezondheid en 
maatschappelijke 
ondersteuning 

Subsidie voor leefbaarheid en sociale samenhang voor 
activiteiten die dit versterken.  

Klik hier 

Haaksbergen Projectsubsidie of 
subsidie voor ‘overige’ 
activiteiten 

Ook voor instellingen die doen aan educatie. Projecten zijn 
origineel en vernieuwend van karakter, hebben een 
meerwaarde voor de gemeente Haaksbergen, zijn een 
aanvulling of uitbreiding op het reguliere aanbod van 
Activiteiten en zijn breed toegankelijk. 
 

Klik hier 

Hardenberg X x x 

Hellendoorn Subsidie voor 
vergroening van 
erfverhardingen en 
daken en het 
afkoppelen van 
hemelwaterafvoer van 
het riool 

Klimaat-adaptieve maatregelen neemt de gemeente niet 
alleen. Ook inwoners, ondernemers en scholen kunnen 
helpen om verstening tegen te gaan en te werken aan 
vergroening zodat water niet snel afstroomt maar in de 
bodem zakt. Om dat verder te stimuleren is deze 
subsidieverordening opgesteld. Tot 2025 is ieder jaar 
€35.000 beschikbaar voor inwoners en bedrijven, en €15.000 
voor basisscholen om concrete maatregelen te nemen. 

Klik hier 

Hellendoorn Subsidie wijk 
aanvragen 

Wijkverenigingen in Nijverdal kunnen één keer in de 4 jaar 
subsidie aanvragen.  

Klik hier 

Hengelo Buurtbon Een buurtbon is een soort tegoedbon. Hengeloërs kunnen 
met een buurtbon ideeën betalen om hun buurt mooier, 
veiliger en gezelliger te maken. Veel Hengeloërs hebben 
inmiddels met de buurtbon iets moois gerealiseerd in hun 

Klik hier 

http://www.dalfsen.nl/initiatief
https://www.dalfsen.nl/home/nieuws_3169/item/subsidie-voor-initiatieven-uit-de-samenleving_15608.html
https://www.deventer.nl/loketten/digitaal-loket/afkoppelen-regenwater-subsidie
https://www.deventer.nl/loketten/digitaal-loket/wijdeventer-subsidie
https://www.dinkelland.nl/subsidiebureau
https://www.enschede.nl/aanvragen-subsidie-wijkbudgetten
https://www.haaksbergen.nl/subsidies?highlight=leefbaarheid%2c%20subsidie
https://www.haaksbergen.nl/subsidies?highlight=leefbaarheid%2c%20subsidie
https://www.hellendoorn.nl/wonen-leven/product/subsidies_subsidie-voor-vergroening-van-erfverhardingen-en-daken-en-het-afkoppelen-van-hemelwaterafvoer-van-het-riool
https://www.hellendoorn.nl/wonen-leven/product/subsidies_subsidie-wijk-aanvragen
https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/GPDC/GPDC-Producten-catalogus-1/_Burger/Buurtbonnen.html
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straat, buurt of wijk. De erkende bewonersorganisaties geven 
de gemeente advies of een idee geschikt is voor een 
buurtbon of niet. 

Hengelo Groene Pet Een dak vol sedum (vetplantjes) op uw woning, garage, 
school of kippenhok: niet alleen mooi, maar ook duurzaam. 
Sedumdaken kunnen veel water opslaan en verminderen zo 
wateroverlast tijdens hevige regenbuien. Daarnaast heeft een 
sedumdak een goede isolerende werking, het verlengt de 
levensduur van de onderliggende dakbedekking en het zorgt 
voor meer groen in de stad. Zo'n groen dak is makkelijk aan 
te leggen, staat mooi en is ook nog eens goed voor uw huis, 
het milieu en uw portemonnee. Om de aanleg van 
sedumdaken te stimuleren kent de gemeente Hengelo sinds 
2014  de subsidieregeling Groene Pet. Maar wees er snel bij, 
want op is op! 

Klik hier 

Hengelo Subsidie welzijnwerk Dit kan alleen in samenwerking met een welzijnsorganisatie. 
Bevorderen van eigen zelfredzaamheid en 
verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld door het creëren en 
gezamenlijk onderhouden van speelgeledenheden.    

Klik hier 

Hengelo Fuldauerstichting | 
Lokaal Fonds Hengelo 

De Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo heeft tot doel 
initiatieven financieel te ondersteunen die een algemeen 
maatschappelijk belang hebben. De Fuldauerstichting | 
Lokaal Fonds Hengelo wil als vliegwiel functioneren voor 
initiatieven, die een positieve ontwikkeling in Hengelo 
stimuleren en er toe leiden dat Hengelo voor de mensen 
beter en aantrekkelijker wordt. Hiermee wil de 
Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo ook een grotere 
betrokkenheid van de burger bij de stad bevorderen. De 
Fuldauerstichting | Lokaal Fonds Hengelo is een lokaal fonds 
van en voor de Hengelose samenleving. 

Klik hier 

Hof van Twente Eenmalige subsidie 
voor activiteiten i.k.v. 
participatie, 
leefbaarheid en 
cohesie  

Bent u van plan om met uw organisatie een éénmalige 
activiteit te organiseren? Wilt u iets vernieuwends doen, 
waardoor uw buurt of vereniging gezelliger wordt of waardoor 
mensen elkaar beter leren kennen? Misschien kunt u daar 
een subsidie voor ontvangen. Met deze subsidies wil de 
gemeente de zelfredzaamheid van burgers en de participatie 
van kwetsbare groepen vergroten en daarnaast het 
vrijwilligerswerk en de leefbaarheid in kern of buurtschap 
stimuleren. 

Klik hier 

Kampen x x x 

Losser Incidentele subsidie Organisaties kunnen tweemaal per jaar (voor 1 april en voor 
1 oktober) een verzoek indienen bij de gemeente voor een 
incidentele subsidie. Jaarlijks worden er een aantal 
speerpunten vastgesteld voor de subsidie. 

Klik hier 

Losser Dorpsbudgetten Alle verschillende dorpskernen beschikken over een 
zogenaamd dorpsbudget. Dorpsraden kunnen tweemaal per 
jaar een verzoek indienen bij de gemeente voor de besteding 
van dit dorpsbudget. Heeft u als inwoner of organisatie een 
activiteit/idee? Neem dan contact op met uw dorpsraad 
(Losser, Overdinkel, De Lutte, Beuningen, Glane). 

Klik hier 

Oldenzaal Actieprogramma 
Binnenstad Oldenzaal 

De binnenstad is volop in ontwikkeling. Voor inwoners, 
ondernemers, pandeigenaren, organisaties of verenigingen 
met goede ideeën zijn er genoeg kansen. Kansen die de 
binnenstad boeiend maken. Die leiden tot meer beleving en 
ontmoeting. Kansen die de leegstand bestrijden, het profiel 
van onze stad versterken en de ruimtelijke kwaliteit 
bevorderen. Om goede initiatieven te stimuleren heeft de 
gemeente het Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal in het 
leven geroepen. U kunt voor uw idee een subsidiebijdrage 

Klik hier 

https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/GPDC-Producten-catalogus-1/_Burger-en-Bedrijven/Subsidie-Groene-Pet.html
https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/GPDC-Producten-catalogus-1/_Burger-en-Bedrijven/Subsidie-wijkwelzijnswerk.html
http://www.fuldauer.nl/
https://www.hofvantwente.nl/actueel/overzicht-subsidies/eenmalige-subsidie-voor-activiteiten-ikv-participatie-leefbaarheid-en-cohesie.html
https://www.losser.nl/Inwoners/Recreatie_sport_en_cultuur/Subsidies
https://www.losser.nl/Inwoners/Recreatie_sport_en_cultuur/Subsidies
https://www.oldenzaal.nl/actieprogrammabinnenstad
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van ons krijgen. De binnenstad vraagt om actie! Pak deze 
kans om de binnenstad nog mooier en levendiger te maken. 

Oldenzaal Incidentele subsidie Deze subsidie wordt veelal verleend voor projecten of 
activiteiten die niet behoren tot reguliere bezigheden van de 
aanvrager en op basis van een subsidieregeling en het 
hiervoor vastgestelde subsidieplafond. 

Klik hier 

Oldenzaal Gelderman Stichting 
Oldenzaal 

De Gelderman Stichting geeft sponsoring aan projecten die 
de leefbaarheid van Oldenzaal bevorderd en de (geestelijke 
en lichamelijke) ontwikkeling van haar inwoners.  

Klik hier 

Olst-Wijhe Incidentele subsidie Sommige activiteiten of projecten verdienen het om een 
steuntje in de rug te krijgen. Hebt u een goed idee waardoor 
de leefbaarheid in uw omgeving verbeterd? Deel uw idee met 
ons. Misschien komt u in aanmerking voor een incidentele 
subsidie. Een goed idee verdient uitvoering! Ook kunnen wij 
ondersteuning bieden door met u mee te denken en ons 
netwerk te gebruiken.  

Klik hier 

Olst-Wijhe Afkoppelen 
dakoppervlak 
hemelwater 

Bij afkoppelen gaat het water wat op het dak valt, niet meer 
rechtstreeks via het openbare gemengde riool naar een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Klik hier 

Olst-Wijhe Leefbaarheidsbudget We stimuleren bewoners om zelf na te denken over hun 
eigen leefomgeving en hierin verbeteringen aan te brengen 
of het goede te behouden. Sommige activiteiten of projecten 
verdienen het om een steuntje in de rug te krijgen. 

Klik hier 

Ommen Subsidie 
speeltuincommissie 

Organisaties die een openbaar speelterrein beheren komen 
in aanmerking voor een subsidie voor het beheer en 
onderhoud van de speelplek. De subsidie bestaat uit een 
vast bedrag per speeltoestel en een vast bedrag voor de 
verzekeringskosten. Het speelplein moet dan wel openbaar 
toegankelijk zijn. 

Klik hier 

Raalte Eénmalige subsidie 
(o.a. Inwoners-
initiatieven) 

Het college stelt subsidie beschikbaar om maatschappelijke 
doelen te bereiken of te ondersteunen. Eén van deze 
subsidievormen wordt eenmalige subsidie genoemd. Een 
eenmalige subsidie is: een subsidie voor activiteiten of 
projecten met een eenmalig en / of experimenteel karakter. 
Terreinen: Inwonersinitiatieven, Deskundigheidsbevordering, 
Cultuur, Raalte Gezond, Sport.  

Terrein ‘inwonersinitiatieven’: Het ondersteunen van 
ontwikkeling en realisering van projecten en activiteiten van 
inwoners van de gemeente Raalte; Ontwikkeling en 
realisering van initiatieven ter bevordering van de sociale 
leefbaarheid in een wijk/dorp.  

Klik hier 

Rijssen-Holten x x x 

Staphorst x x x 

Steenwijkerland Subsidie 
maatschappelijke 
initiatieven 
Steenwijkerland 

Vrijwilligersorganisaties en -instellingen kunnen vanaf 2018 
op basis van de Algemene Subsidieverordening 
Steenwijkerland 2018 en de Nadere regels subsidie 
maatschappelijke initiatieven 2018 subsidie aanvragen voor 
initiatieven van vrijwilligers. De vrijwilligers moeten 
aangesloten zijn bij een vrijwilligersorganisatie die gevestigd 
is in de gemeente Steenwijkerland. De vrijwilligersorganisatie 
moet voorzien in een behoefte van de samenleving en 
aanvullend zijn op het aanbod van maatschappelijke 
dienstverlening binnen de gemeente Steenwijkerland. 

Klik hier 

Steenwijkerland Subsidie voor 
jeugdclubs 

Jeugdclubs in de gemeente Steenwijkerland kunnen subsidie 
aanvragen voor creatieve en sociale activiteiten die in 
clubverband plaatsvinden. 

Klik hier 

Steenwijkerland Inwonersinitiatieven 
zijn goud waard 

Heeft u een idee om uw straat, buurt, dorp of stad nog leuker 
te maken? Kunt u daarbij wel een financieel steuntje in de 
rug gebruiken? Grijp dan nu uw kans. De subsidieregeling 

Klik hier 

https://www.oldenzaal.nl/subsidie-aanvragen
http://www.geldermanstichting.nl/over-ons/sponsoring/
https://www.olst-wijhe.nl/incidentelesubsidie
https://www.olst-wijhe.nl/afkoppelendakoppervlak
https://www.olst-wijhe.nl/leefbaarheidsbudget
https://www.ommen.nl/inwoners/inwoners-vervolg/httpswwwommennlsubsidie/subsidie-speeltuincommissies.html
https://www.raalte.nl/e-nmalige-subsidies
https://www.steenwijkerland.nl/Inwoners/Subsidies/Subsidie_Maatschappelijke_initiatieven_Steenwijkerland
https://www.steenwijkerland.nl/Inwoners/Subsidies/Subsidie_voor_jeugdclubs
https://www.steenwijkerland.nl/Inwoners/Subsidies/Subsidie_Inwonersinitiatieven_zijn_goud_waard
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'Inwonersinitiatieven zijn goud waard' is er namelijk speciaal 
voor mooie initiatieven in uw eigen buurt.   

Steenwijkerland Gezond in 
Steenwijkerland 

Organisatie en instellingen kunnen op basis van de 
Algemene Subsidie Verordening Steenwijkerland 2018 en de 
Nadere regels Gezond in de Stad (GIDS) Steenwijkerland 
2018 subsidie aanvragen voor projecten die een bijdrage 
leveren aan het verminderen van gezondheidsachterstanden 
op lokaal niveau. 

Klik hier 

Tubbergen Subsidie De gemeente verstrekt subsidies aan stichtingen, instellingen 
of verenigingen die zich inzetten voor cultuur, 
maatschappelijk werk, welzijn en vrijetijdsbesteding, enz. Het 
doel van de subsidie is het ondersteunen en stimuleren van 
activiteiten en het realiseren van een breed aanbod van 
voorzieningen voor inwoners van Tubbergen. 

Klik hier 

Twenterand Subsidieregeling 
maatschappelijke 
ontwikkeling en 
zelfredzaamheid 

Subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling en 
zelfredzaamheid. Heeft betrekking op de volgende 
beleidsvelden: sociale zaken, maatschappelijke 
ondersteuning, gezondheidszorg, onderwijs, jeugd 

Klik hier 

Wierden Subsidie voor 
verenigingen en 
stichtingen 

De gemeente verstrekt subsidie voor jeugdleden, 
verenigingsactiviteiten, evenementen, een  mobiel podium, 
maar ook voor projecten op het gebied van amateurskunst 
cultureel erfgoed of musea 

Klik hier 

Zwartewaterland Samen Actief Heeft u ook een idee om iets te verbeteren in uw woon- en 
leefomgeving? Steunen de bewoners van uw straat of buurt 
uw initiatief en zijn ze bereid om zelf de handen uit de 
mouwen te steken? Kom in beweging en neem het initiatief! 
U weet u als geen ander hoe uw straat of buurt mooier, 
gezelliger en veiliger kan worden.  

Klik hier 

Zwolle Premie op Actie Als wijkbewoner weet u als geen ander hoe uw wijk mooier, 
gezelliger en veiliger kan worden. 
Daarom stimuleert de gemeente met Premie op Actie 
bewoners om zelf initiatieven te ontplooien die uw straat of 
buurt een opkikker geven. Denk bijvoorbeeld aan sociale 
initiatieven als het organiseren van een muziek-swingavond 
met muzikanten uit de wijk of het opfleuren en vergroenen 
van het aangezicht van uw straat. De maximale bijdrage die 
verleend wordt, is € 1000,-. 

Klik hier 

Zwolle Hervormd Weeshuis 
Zwolle 

Het Hervormd Weeshuis geeft financiële steun aan 
initiatieven in jeugd- en jongerenwerk. Voor jongeren tot en 
met 25 jaar die in Zwolle wonen of in Zwolle naar school 
gaan. Iedereen kan een aanvraag indienen. 

Klik hier 

 
 

  

https://www.steenwijkerland.nl/Inwoners/Subsidies/Subsidie_Gezond_in_Steenwijkerland
https://www.tubbergen.nl/subsidiebureau
https://www.twenterand.nl/subsidie-2020-aanvragen
https://www.wierden.nl/home/subsidies_42416/item/subsidies-voor-cultuur-sport-verenigingsleven-enz_23392.html
https://www.zwartewaterland.nl/samen-actief
http://www.zwolle.nl/aanvraag-premie-op-actie
https://www.hervormdweeshuiszwolle.nl/
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Rabobank sponsoring en donatie in Overijssel 
 
De Rabobank doet ook aan sponsoring en donaties. Bekijk hieronder het overzicht van de regionale 
Rabobanken uit Overijssel en welke sponsorprogramma’s zij hebben voor verenigingen, stichtingen 
en/of maatschappelijke (buurt)initiatieven.  
 
Uiteraard kunnen voorwaarden en regels veranderen. Check daarom altijd goed de website van 
het fonds of de subsidieverstrekker.  
 
 

Gebied Sponsoring/donatie Omschrijving Meer info 

Rabobank 
Centraal 
Twente 

Rabo Club Support Rabobank Centraal Twente heeft een speciaal fonds voor 
projecten die onze regio versterken: het Rabofonds. Dit fonds 
richt zich op duurzame initiatieven die het maatschappelijke, 
sociale of culturele leven in onze lokale gemeenschap 
versterken. 

Klik hier 

Rabobank 
Enschede-
Haaksbergen 

Sociaal 
Maatschappelijk 
Fonds 

Het Sociaal Maatschappelijk Fonds is gericht op aanvragen op 
het gebied van sport, cultuur, onderwijs en natuur.  

Klik hier 

Rabobank 
IJsseldelta 

Rabo Club Support Met Rabo ClubSupport bepalen onze leden hoe de winst 
verdeeld wordt. De leden bepalen namelijk mede waar het geld 
van je bank aan besteed wordt. Zo oefen je direct invloed uit op 
je eigen leefomgeving. 
Dit doen we in de regio Zwolle, Hattem, Genemuiden, 
Zwartsluis en Kampen. 

Klik hier 
 
 

Rabobank 
Meppel, 
Staphorst en 
Steenwijkerland 

Rabo Club Support Met Rabo ClubSupport bepalen onze leden hoe de winst 
verdeeld wordt. De leden bepalen namelijk mede waar het geld 
van je bank aan besteed wordt. Zo oefen je direct invloed uit op 
je eigen leefomgeving. 

Klik hier 
 
 

Rabobank 
Meppel, 
Staphorst en 
Steenwijkerland 

Coöperatiefonds  De coronacrisis raakt onze samenleving als geheel maar ook 
verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. 
Rabobank wil in deze bijzondere en hectische tijd hulp bieden 
via het Rabobank Coöperatief Fonds voor verenigingen, 
stichtingen en maatschappelijke initiatieven. 

Klik hier 
 
 

Rabobank 
Noord- en 
West-Twente 

Rabofonds Met het Rabofonds Noord- en West-Twente leveren we een 
financiële bijdrage aan projecten. Projecten die ervoor zorgen 
dat er activiteiten ontplooid worden om de welvaart en het 
welzijn te versterken in de lokale gemeenschap. Ieder jaar 
geven we op die manier een deel van onze winst terug aan de 
samenleving. We ondersteunen projecten die de omgeving 
sterker maken op het gebied van zelfredzaamheid, 
ondernemerschap, vitale woon- en leefomgeving en voeding. 

Klik hier 
 
 

Rabobank 
Rijssen-Enter 

Rabo Club Support Elk jaar storten we € 50.000,- van onze winst in het 
Projectenfonds. Met dit geld steunen we verenigingen, 
stichtingen en scholen in de regio. Op deze manier geven we 
een deel van de winst terug aan de lokale samenleving. 
De commissie Projectenfonds beoordeelt de aanvragen en 
beslist welke projecten een bijdrage krijgen van € 5.000,-.  

Klik hier 
 
 

Rabobank 
Twente Oost 

Sponsoring Sponsoring is een manier om samen te werken met 
verenigingen met als doel elkaar te versterken en een 
gezamenlijk resultaat neer te zetten. 
Daarnaast ondersteunen wij ook eenmalige activiteiten en/of 
events op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Die 
organisaties krijgen van ons faciliteiten, menskracht, kennis of 
geld. Rabobank verwacht daarvoor een tegenprestatie. 

Klik hier 
 
 

Rabobank 
Vaart en 
Vechtstreek 

Rabo Club Support  Met Rabo ClubSupport investeren we als coöperatieve bank 
een deel van onze winst in lokale clubs en verenigingen. 

Klik hier 
 
 

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/centraal-twente/sponsoring/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/enschede-haaksbergen/sponsoring/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/ijsseldelta/sponsoring/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/ijsseldelta/sponsoring/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/meppel-staphorst-steenwijkerland/sponsoring/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/meppel-staphorst-steenwijkerland/sponsoring/
https://www.mijnrabobanksteunt.nl/meppel-staphorst-steenwijkerland/aanvraagformulier/noodfonds
https://www.mijnrabobanksteunt.nl/meppel-staphorst-steenwijkerland/aanvraagformulier/noodfonds
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/noord-en-west-twente/rabofonds-noord-en-west-twente/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/rijssen-enter/sponsoring/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/twente-oost/sponsoring/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/vaart-en-vechtstreek/sponsoring
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/vaart-en-vechtstreek/sponsoring
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Rabobank Vaart en Vechtstreek heeft in 2020 maarliefst € 
225.000,- verdeeld onder de verenigingen en stichtingen. 

Rabobank 
Salland 

Coöperatiefonds Via het Coöperatiefonds steunen we eenmalig lokale projecten 
waarvan inwoners van onze regio langdurig kunnen profiteren. 
Zo willen we bijdragen aan het verbeteren van de welvaart en 
het welzijn in Salland. Leden uit onze ledenraad beoordelen de 
donatieaanvragen.  

Klik hier 
 

Rabobank 
Salland 

Rabo Club Support Jaarlijks stellen wij via Rabo ClubSupport een deel van onze 
winst beschikbaar voor ondersteuning aan lokale 
(sport)verenigingen en maatschappelijke instanties. Onze leden 
beslissen welke lokale initiatieven en projecten worden 
ondersteund met deze financiële bijdrage. 

Klik hier 

 
 

  

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/salland/sponsoring/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/salland/sponsoring/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/salland/sponsoring/
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Trots op je landschap 
 
Het opknappen van de dorpsboomgaard, het verfraaien van het speelveldje of het opknappen van een 
historisch kapelletje. Iedereen heeft wel ideeën over het aantrekkelijker maken van zijn buurt. Zie jij 
ook wel eens dingen die beter kunnen? Die je omgeving en het landschap nóg leuker maken? 
Landschap Overijssel helpt je graag bij het realiseren van jouw groene idee. 

 
Uiteraard kunnen voorwaarden en regels veranderen. Check daarom altijd goed de website van 
het fonds of de subsidieverstrekker.  

 
Het borrelt van de ideeën 
Dit idee kan van alles zijn, als het maar bijdraagt aan het verbeteren van het landschap. Bijvoorbeeld 
door met de buurt een wandelpad aan te leggen, bomen te knotten of een natuurspeelplek voor 
kinderen aan te leggen. Of samen met je buurt een uitkijktoren te maken om van bovenaf het 
landschap te kunnen bekijken. Allemaal ideeën die kunnen bijdragen aan het versterken van je 
leefomgeving. 
 
Wat kun je verwachten? 

• Een advies gebaseerd op jarenlange ervaring en kennis van natuur&landschap in uw streek; 

• Praktisch advies: de buurt kan direct aan de slag!; 

• Een netwerk van betrouwbare groenleveranciers en vakkundige vrijwilligers; 

• Mogelijkheden voor het lenen van gereedschappen tijdens een werkdag; 

• Een financiële bijdrage tot een maximum van 25% (hier zijn voorwaarden aan verbonden). 
 
Contact  
Celeste.Alink@landschapoverijssel.nl  
 
Meer informatie  
https://www.landschapoverijssel.nl/projecten/trots-op-je-landschap 

  

mailto:Celeste.Alink@landschapoverijssel.nl
https://www.landschapoverijssel.nl/projecten/trots-op-je-landschap
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Kern met pit  
 
Heb jij een idee voor je buurt? Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor de buurt binnen een 
jaar te realiseren. Het aanleggen van een speeltuin, een buurtmoestuin, een educatieve route in een 
natuurgebied of het organiseren van een groot natuurtheater waar de hele buurt aan mee doet. Kern 
met Pit helpt je hierbij! Lukt het binnen 1 jaar? Dan krijg je 1.000 euro en het Kern met Pit-predicaat. 
Wil jij ook samen de uitdaging aan gaan? Schijf je dan in. 
 
Uiteraard kunnen voorwaarden en regels veranderen. Check daarom altijd goed de website van 
het fonds of de subsidieverstrekker.  
 
Wat is Kern met Pit  
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. Benieuwd naar 
eerdere voorbeelden? Neem hier even een kijkje. Kern met Pit is een initiatief van Koninklijke 
Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM). 
Binnen een jaar klaar? Dat is 1.000 euro voor de pot! 
Iedereen kan zich inschrijven, maar er gaat wel een selectie aan vooraf. Ben je eenmaal Kern met Pit-
deelnemer, dan opent dat deuren bij gemeenten en andere organisaties. Het hele jaar staan we voor 
je klaar met tips, advies en contacten in ons netwerk. Daarnaast kun je meedoen aan interessante 
workshops en bijeenkomsten. En heb je bijvoorbeeld een (bouw)technische vraag? Wij geven je gratis 
advies van ingenieursbureau Arcadis. 
Je ontvangt het predicaat Kern met Pit en 1.000 euro voor het project als je buurtinitiatief binnen een 
jaar is afgerond. 
 
Wie kan meedoen? 
Buurtbewoners die een idee hebben om hun leefomgeving te verbeteren. Duizenden initiatieven uit 
heel Nederland gingen je al voor! Deze mensen hebben prachtige dingen gerealiseerd.  
 
Samenwerken met dorps- of buurtgenoten 
Om mee te doen aan Kern met Pit, moet je samenwerken met dorps- of buurtgenoten. Je groep 
bestaat dus bijvoorbeeld uit 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 of leden van een 
sportvereniging. Er moet dus een zekerheid zijn dat het initiatief draagvlak heeft in de eigen omgeving. 
 
Workshops en bijeenkomsten 
Gedurende het hele jaar kun je meedoen aan verschillende interessante en relevante workshops en 
bijeenkomsten. Hier doe je kennis op, breid je netwerk uit en ontmoet je de adviseurs. Wij doen er 
alles aan om jullie project te laten slagen! Daarom verwachten we ook dat er tijdens deze 
bijeenkomsten altijd iemand van de bewonersgroep aanwezig is. De kick-off in januari is verplicht, 
zowel voor de nieuwe deelnemers als de huidige deelnemers. 
 
Deadline  
Inschrijven kan in september en oktober. Kijk op de website voor meer informatie. 
 
Contact  
026-4455146 of kmp@knhm.nl 
 
Meer informatie  
https://kernmetpit.mett.nl/home/default.aspx  

  

http://www.kernmetpit.nl/PageByID.aspx?sectionID=134121&contentPageID=
http://www.kernmetpit.nl/PageByID.aspx?sectionID=134105&contentPageID=
file://///nmofps01/companydata/Projecten/Overige%20projecten/Lopende%20projecten/14444%20Groene%20Loper%20(AS)/Werkmap/Zwolle/Subsidiedocument%20voor%20Livia/kmp@knhm.nl
https://kernmetpit.mett.nl/home/default.aspx
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Univé regionale sponsoring  
 
Univé is een coöperatie bestaande uit een aantal zelfstandige regionale Univé’s in Overijssel. Alle 
regionale Univé’s kennen een eigen sponsorregeling. Bijna overal staat lokale betrokkenheid centraal. 
Zij ondersteunen daarom diverse initiatieven uit de regio op maatschappelijk, cultureel en sportgebied. 
Je moet wel klant zijn bij Univé om een aanvraag te kunnen doen. 
Hieronder een overzicht van de verschillende regelingen. 
 
Uiteraard kunnen voorwaarden en regels veranderen. Check daarom altijd goed de website van 
het fonds of de subsidieverstrekker.  
 

Gebied Sponsoring/ 
donatie 

Omschrijving Meer info 

Univé dichtbij 
 
Hardenberg 
Rijssen/ Holten 
Twenterand 

Sponsoring Bij Univé Dichtbij staat lokale betrokkenheid centraal. Wij 
ondersteunen daarom diverse initiatieven uit onze regio op 
maatschappelijk, cultureel en sportgebied. Daarbij vormen onze 
kernwaarden `persoonlijk', `betrokken' en `dichtbij' de criteria. 

Klik hier 
 
 

Univé Stad en 
land 
 
Dalfsen 
Deventer 
Kampen 
Raalte 
Staphorst 

Stichting voor Elkaar Stichting voor Elkaar zet zich al jaren in voor goede doelen in de 
buurt. Als organisatie staan wij midden in de maatschappij. Het 
liefst zijn we er voor iedereen. Stichting voor Elkaar steunt 
daarom lokale goede doelen die een breed publiek aanspreken. 
Zo profiteren er veel mensen van onze steun. 
Stichting voor Elkaar is onderdeel van de Coöperatie Univé 
Stad en Land. Jaarlijks stort Univé Stad en Land een deel van 
hun winst in de Stichting voor Elkaar. 

Klik hier 
 
 

Univé Noord-
Nederland 
 
 

Regionale 
Sponsoring 

Voor sponsoring anders dan sportsponsoring heeft Univé 
Noord-Nederland het Buurtfonds opgericht. Bij dit Buurtfonds 
kunnen verzoeken worden ingediend met een cultureel of 
maatschappelijk karakter. Niet voor scholen, wel voor 
verenigingen. 

Klik hier 

Heel Overijssel 
(ook niet 
klanten) 

Unive Buurtfonds Elkaar helpen. Dat zit in het DNA van Univé. Samen risico’s 
voorkomen. En als er toch iets misgaat de gevolgen zoveel 
mogelijk beperken. Stichting Univé Buurtfonds ondersteunt 
allerlei initiatieven en activiteiten die daar écht aan bijdragen. Bij 
u in de buurt. Kleinschalig. Maar wel met een blijvend effect. 
Bent u bezig met een mooi project in uw buurt? Of wilt u een 
project opzetten? Kijk dan of wij u kunnen helpen. 

Klik hier 

https://www.unive.nl/dichtbij/sponsoring
https://www.unive.nl/dichtbij/sponsoring
https://www.stichtingvoorelkaar.nl/
https://www.unive.nl/noordnederland/sponsoring
https://www.unive.nl/buurtfonds
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Klimaat Actief! 

Waterschap Drents Overijsselse Delta is actief aan de slag met ‘klimaat-proof bebouwd gebied’. Waar 
kelders niet onderlopen, de hitte binnen de perken blijft en we slim omgaan met groen en water in 
steden en dorpen. 
We zoeken daarbij duidelijk de samenwerking met gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en 
uiteraard met de bewoners. Elk resultaat, hoe klein ook, heeft nut. Het waterschap verstrekt subsidie 
voor maatregelen die bijdragen om wateroverlast of juist hittestress tegen te gaan. Deze subsidie geldt 
alleen voor het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta. 
 
Uiteraard kunnen voorwaarden en regels veranderen. Check daarom altijd goed de website van 
het fonds of de subsidieverstrekker.  
 
 
Contact  
info@wdodelta.nl  
 
Meer informatie  
https://www.wdodelta.nl/subsidies/  

mailto:info@wdodelta.nl
https://www.wdodelta.nl/subsidies/
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Jantje Beton Loterij 

Spelen is heel normaal, tenminste dat vinden wij. Het is niet alleen leuk, het is ook heel belangrijk. 
Misschien nog wel belangrijker dan rekenen of schrijven. Maar sommige kinderen spelen maar een 
keer per week vrij buiten. Daarom is het dus echt gigantisch belangrijk om mee te doen aan De Kleine 
Jantje Beton Loterij.  
Jaarlijks doen er honderden basisscholen mee en gaan er zo’n 60.000 leerlingen op pad om lootjes te 
verkopen. De helft van de opbrengst gaat naar de school zelf, die het kan gebruiken voor eigen 
speeltoestellen of –activiteiten. De andere helft komt ten goede aan projecten van Jantje Beton.  
 
 
Uiteraard kunnen voorwaarden en regels veranderen. Check daarom altijd goed de website van 
het fonds of de subsidieverstrekker.  
 
Deelname is heel eenvoudig. Iedere school die zich aanmeldt, ontvangt een week voor de 
actieperiode de Loterij-box. Daarin zitten alle benodigde materialen en een stappenplan om de Loterij 
te organiseren. De lootjes kunnen worden verkocht via machtiging. Na afloop van de actieperiode 
stuur je de boekjes retour en is de helft van de opbrengst voor spelen op en rondom het schoolplein. 
In de afgelopen 20 jaar hebben duizenden scholen met de opbrengst van de Loterij 
buitenspeelmaterialen aangeschaft en spelen leuker gemaakt met duikelrekken, skelters, schommels 
en schoolreisjes. 
 
Actie periode 
Er zijn twee actieperiodes in het jaar. Check de website voor actuele informatie. 
 
Contact  
030-2427265, loterij@jantjebeton.nl 
 
Meer informatie  
https://jantjebeton.nl/ik-wil-helpen/loterij 
  

mailto:loterij@jantjebeton.nl
https://jantjebeton.nl/ik-wil-helpen/loterij
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Jantje Beton – subsidie voor speelplekken 
 
In Nederland spelen bijna vier miljoen kinderen buiten op openbare speelplekken. Veel van deze 
plekken zijn toe aan een opknapbeurt. Jantje Beton hanteert de volgende aanpak om geld aan te 
vragen om een speelplek op te knappen.  
 
Uiteraard kunnen voorwaarden en regels veranderen. Check daarom altijd goed de website van 
het fonds of de subsidieverstrekker.  
 
Deze spelregels zullen in ieder geval gelden: 

• Het project stimuleert het veilig, vrij en avontuurlijk buitenspelen 

• De betreffende speelplek is uitdagend en de inrichting ervan laat ruimte voor de eigen fantasie 
van kinderen.  

• Kinderen hebben aantoonbaar invloed op de locatiekeuze, de opzet en/of uitvoering van het 
project. 

• De speelplek is een aanvulling op de bestaande speelmogelijkheden in de buurt. 
 
Uitgesloten zijn 

• Projecten van overheden; 

• Projecten met een uitgesproken commerciële, politieke of religieuze (sub)doelstelling; 

• Aanvragen voor reguliere kosten (zoals exploitatiekosten); 

• Aanvragen voor jubilea, festivals en Koningsdagactiviteiten; 

• Projecten met vooral een onderwijs-, sport- of cultureel karakter; 

• Projecten die alleen zijn gericht op kinderen met een beperking; 

• Projecten gericht op hulpverlening voor 1 persoon. 
 
Overige spelregels 
Kijk voor actuele informatie op de website. 
 
Beoordeling 
Na de aanvraag periodes volgt de beoordeling. 
Elke aanvraag die binnenkomt wordt binnen vier weken gecontroleerd. Voldoet deze aan alle 
spelregels? Dan wordt je aanvraag in behandeling genomen en ontvang je bericht. Voldoet de 
aanvraag niet, dan krijg je daar ook bericht van. De aanvragen die in behandeling zijn genomen 
worden daarna per ronde met elkaar vergeleken.  
 
Contact  
Kitty van Ginkel via 06 400 262 04 of k.vanginkel@jantjebeton.nl 
 
Meer informatie  
http://www.jantjebeton.nl/wat-doen-we/geld-vragen/geld-voor-herinrichting-speelplekken/   

mailto:k.vanginkel@jantjebeton.nl
http://www.jantjebeton.nl/wat-doen-we/geld-vragen/geld-voor-herinrichting-speelplekken/
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Madurodam Kinderfonds 
 
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. Respectvol 
omgaan met anderen is hierbij essentieel. Daar is zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, moed en 
empathie voor nodig. Eigenschappen die George Maduro, de oorlogsheld naar wie Madurodam is 
vernoemd, bezat. 
 
Uiteraard kunnen voorwaarden en regels veranderen. Check daarom altijd goed de website van 
het fonds of de subsidieverstrekker.  
 
Ontdekken en ervaren 
Kinderen ontwikkelen deze eigenschappen door zichzelf en anderen te leren kennen en door te 
ontdekken en ervaren. Daarom steunt het Madurodam Kinderfonds projecten waarbij dit centraal 
staat. Als kinderen hun zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, moed en empathie inzetten, kunnen ze 
grenzen verleggen en van betekenis zijn voor anderen én de samenleving. Hun kleine daden kunnen 
grote effecten hebben. Ze kunnen van kinderen helden maken. 
 
Voorwaarden 

• 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 Caribisch 
Nederland wonen; 

• De kerndoelgroep voor de grote projecten zijn kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Voor kleine 
projecten geldt een maximum leeftijd van 18 jaar. 

 
Meer informatie vind je in het aanvraagformulier. 
 
Contact  
info@madurodamkinderfonds.nl  
 
Meer informatie  
https://www.madurodam.nl/nl/organisatie/goede-doelen/donatie-aanvragen  

  

https://www.madurodam.nl/sites/madurodam_corp/files/inline-files/Aanvraagformulier_MKF%202018%20v6.docx
mailto:info@madurodamkinderfonds.nl
https://www.madurodam.nl/nl/organisatie/goede-doelen/donatie-aanvragen
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Haëlla Stichting 
 
Al bijna 50 jaar steunt de Haëlla Stichting solidaire, barmhartige, soms conventionele, vaak 
kleinschalige projecten in binnen- en buitenland. Inspirerende projecten die veelal kwetsbare mensen 
helpen, mensenrechten beschermen, sociale cohesie bevorderen, een duurzame samenleving 
realiseren en de wereldvrede bevorderen. 
Een eigenwijs vermogensfonds met grote ambities dat daarmee haar steentje wil bijdragen. 
Onafhankelijk en flexibel kijkt, luistert, denkt en helpt de Haëlla Stichting mee waar zij vindt dat het zou 
moeten. Hierbij zijn we bereid tijd te investeren in kleinschalige initiatieven en risico te nemen om 
dromen te realiseren van organisaties en groepen mensen die zich enthousiast en bevlogen inzetten 
voor de samenleving. Wij werken daarbij graag samen met andere vermogensfondsen en particulieren 
om onze gezamenlijke idealen te realiseren. 
  
Uiteraard kunnen voorwaarden en regels veranderen. Check daarom altijd goed de website van 
het fonds of de subsidieverstrekker.  
 
Aanvraagprocedure 

• Alle aanvragen a via webportaal; 

• Maximale bedrag waarvoor mag worden aangevraagd: € 2.500,- op een totale begroting tot  
€ 50.000,-; 

• Voor grotere projecten selecteert de Haëlla Stichting actief zelf partners. 
 
Milieu en Duurzaamheid 
Activiteiten gericht op het rentmeesterschap van de aarde; een schoner milieu en duurzaam beheer 
van energie en exploitatie van grondstoffen. Projecten die, zowel in Nederland als in het buitenland, 
een gedragsverandering nastreven om de aarde ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden. 
Initiatieven die, met voorkeur kinderen en jongeren, voorlichten en bewust maken van de 
mogelijkheden die er zijn en ook concrete initiatieven die hun steentje willen bijdragen. 
 
Achterstand in Nederland 
Praktische hulp voor (groepen) mensen die in Nederland op de één of andere manier in de knel zijn 
geraakt. Activiteiten die een rechtvaardige samenleving nastreven, één waarin mensen invloed 
kunnen uitoefenen op hun eigen leven en/of de ruimte krijgen tot rust te komen. Onze aandacht gaat 
speciaal uit naar vrouwen in probleemsituaties, ongedocumenteerden, vluchtelingen en asielzoekers, 
daklozen, werklozen, (ex-)verslaafden, (ex-)gedetineerden. 
 
Contact  
070-3249929, info@haella.nl 
 
Meer informatie 
www.haella.nl 
  

mailto:info@haella.nl
http://www.haella.nl/
http://www.haella.nl/
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Janivo Stichting 
 
De Janivo Stichting steunt sociale projecten voor kinderen, jongeren en jong volwassenen in de 
leeftijd van 0-30 jaar.  
 
Uiteraard kunnen voorwaarden en regels veranderen. Check daarom altijd goed de website van 
het fonds of de subsidieverstrekker.  
 
De Janivo Stichting kiest daarbij voor projecten die zich richten op: 

• Bescherming en ondersteuning van kinderen, jongeren en jong volwassenen in kwetsbare 
situaties; 

• Educatie; 

• Sociale participatie; 

• Economische participatie. 
 
Per project kan een donatie worden aangevraagd tussen de € 1.000,- en € 5.000,-. In sommige 
gevallen is een hogere donatie mogelijk. U kunt daarover altijd contact opnemen.  
 
Termijnen 
Aanvragen voor een donatie tot € 5.000,- worden behandeld binnen één tot twee maanden na 
ontvangst van de volledige aanvraag.  
Alle andere donaties worden behandeld in vergaderingen van het voltallige bestuur. Deze 
vergaderingen vinden plaats in maart, juni, september en december. De termijn waarbinnen over een 
donatie wordt beslist bedraagt daardoor maximaal drie tot vier maanden.  
 
Contact 
020 – 765 39 15, info@janivo.nl 
 
Meer informatie 
www.janivostichting.nl 
  

mailto:info@janivo.nl
http://www.janivostichting.nl/
http://www.janivostichting.nl/
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ANWB 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: verkeersveiligheid, mobiliteit, iedereen erop uit. Het vergroenen van een schoolplein valt niet 
onder de criteria, het rolstoeltoegankelijk maken van een speelplek of natuurbeleefpad wel.  
 
Uiteraard kunnen voorwaarden en regels veranderen. Check daarom altijd goed de website van 
het fonds of de subsidieverstrekker.  
 
Criteria  
Kijk voor actuele informatie op de website. 
 
Aanvraag  
Past jouw project binnen de criteria, ga dan naar het aanvraagformulier en dien een aanvraag in 
(voorzien van een projectplan en een financieringsplan). 
 
Behandeling van uw aanvraag  
Aanvragen worden bij ontvangst getoetst aan de criteria. Komt jouw aanvraag in eerste instantie al 
niet in aanmerking, dan ontvang je een afwijzing. Aanvragen die door de eerste toetsing heen komen, 
worden besproken in de vergadering van ons comité (hierover ontvang je ook bericht). Dit comité komt 
gemiddeld één maal per 6 weken bijeen. Na bespreking ontvang je bericht over het verloop van de 
aanvraag. 
 
Contact  
donaties@anwb.nl 
 
Meer informatie  
http://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/donaties-van-de-anwb  
  

https://anwb-b2c.force.com/mr/AanvragenDonatie
https://www.anwb.nl/lidmaatschap/maatschappelijk/anwb-fonds-selectiecriteria
mailto:donaties@anwb.nl
http://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/donaties-van-de-anwb
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Stichting Zabawas 
 
De Stichting kan geldelijke steun verlenen aan personen en/of instellingen die een algemeen belang 
beogen op het gebied van Cultuur, Natuur, Geneeskunde, Sport of Educatie. Het is de bedoeling dat 
verstrekte donaties de Nederlandse samenleving ten goede komen. 
 
Uiteraard kunnen voorwaarden en regels veranderen. Check daarom altijd goed de website van 
het fonds of de subsidieverstrekker.  
 
Contact  
aanvraag@zabawas.nl, 088-13 01 510   
 
Meer informatie  
http://zabawas.nl/  
  

mailto:aanvraag@zabawas.nl
http://zabawas.nl/
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Suzanne Hovinga Stichting 
 
Het doel van de Suzanne Hovinga Stichting (SUHS) is het stimuleren van jongeren om activiteiten te 
ontplooien op het gebied van natuur- en milieubescherming, biofarmaceutische en biomedische 
wetenschappen en cultuur. Er zijn meerdere aanvraagmomenten per jaar. 
 
Uiteraard kunnen voorwaarden en regels veranderen. Check daarom altijd goed de website van 
het fonds of de subsidieverstrekker.  
 
Natuur en milieu 
De natuur- en milieu-doelstelling van de stichting is het (mede) financieren van activiteiten op het 
gebied van de milieu- en natuurbescherming binnen Nederland en bij voorkeur zodanig dat  jongeren 
daarvoor geïnteresseerd raken. 
 
 
Contact  
info@suzannehovingastichting.nl  
 
Meer informatie  
https://www.suzannehovingastichting.nl/ 
  

mailto:info@suzannehovingastichting.nl?template=untitled&is_preview=on
https://www.suzannehovingastichting.nl/
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Dr. C.J. Vaillantfonds 

Goede Doelen Fonds van de Landelijke Vereniging van Crematoria 
Bij een crematie blijven, naast de as van de overledenen, ook metalen achter. Deze zijn bestand 
tegen de hoge temperaturen en als zodanig ook duidelijk herkenbaar. Het betreft hier vooral de 
hoogwaardige materialen die worden gebruikt voor kunstgewrichten en andere chirurgische 
materialen. Juist omdat deze materialen hoogwaardig zijn, zijn ze in de regel ook kostbaar. 
  
Nadat de hoogwaardige metalen uit de crematie-as zijn verwijderd, worden deze in het crematorium 
bewaard. Gespecialiseerde bedrijven verzamelen ze én dragen vervolgens zorg voor de recycling van 
de basismaterialen. Deze worden gebruikt als grondstof voor verschillende industrieën, zoals 
bijvoorbeeld de vliegtuigbouw. Ook edelmetalen (zoals bijvoorbeeld goud) worden soms in de as 
aangetroffen. 
  
De opbrengsten worden gestort in het Dr. C.J. Vaillant Fonds – het Goede Doelen Fonds van de LVC 
- dat hiermee sinds 1997 een breed palet aan goede doelen en waardevolle initiatieven ondersteunt. 
Iedere (bij voorkeur als ANBI erkende) organisatie kan het Fonds, genoemd naar de eerste persoon 
die in Nederland gecremeerd is, om financiële ondersteuning vragen.  
 
Criteria en Werkwijze 
Iedere (bij voorkeur als ANBI erkende) organisatie kan het Fonds om financiële ondersteuning vragen. 
De aanvraag dient schriftelijk te geschieden en bevat een algemene beschrijving over de activiteiten 
van de aanvragende organisatie. Gegevens worden verstrekt over de samenstelling van het bestuur 
en de Statuten. Bij iedere aanvraag moeten de concrete doelstellingen worden aangegeven, met 
daarbij een duidelijk tijdspad. Iedere aanvraag bevat een projectplan en uitgebreide financiële 
onderbouwing, met vermelding van het bedrag dat wordt gevraagd als ondersteuning door het Fonds. 
De aanvrager gaat akkoord met het verschaffen van (financiële) informatie en het afleggen van 
verantwoording daarover, na realisatie van het project. 
 
Binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvraag door het Fonds, wordt aan de aanvrager een 
bevestiging verzonden van het ontvangst. Het Fonds kan te allen tijde om aanvullende informatie 
vragen. 
 
Het Bestuur behandelt de binnengekomen aanvragen in de eerstvolgende bestuursvergadering na 
ontvangst van de aanvraag. Het Bestuur hanteert daarbij o.a. de volgende criteria: 
- De donatie is bestemd voor een concreet uit te voeren project. 
- Er ligt een duidelijke relatie met de (geestelijke) gezondheidszorg. 
- Het project heeft een regionaal (zo mogelijk nationaal) karakter, waarbij een zo breed als 
   mogelijke geografische spreiding door Nederland wordt nagestreefd aangaande de te 
   ondersteunen projecten. 
 
Het bestuur stelt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van het besluit. In het geval van toekenning 
wordt de aanvrager op de hoogte gebracht van hetgeen door het Fonds verwacht wordt aan 
tegenprestatie, zoals dankbrieven voor de crematoria en de details van de financiële verantwoording. 
Besluiten van het bestuur tot afwijzing staan niet ter discussie, maar de aanvrager kan gewezen 
worden op eventuele punten welke hebben geleid tot afwijzing. 
In de Algemene Ledenvergadering van de LVC doet het bestuur verslag aan de leden over de 
verschillende projecten en legt desgewenst verantwoording af over de besluitvorming. 
 
Uiteraard kunnen voorwaarden en regels veranderen. Check daarom altijd goed de website van 
het fonds of de subsidieverstrekker.  
 
Contact  
088 - 927 3136, lvc@yarden.nl 
 
 
Meer informatie  
https://lvc-online.nl/fonds/  

https://lvc-online.nl/fonds/
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Het gehandicapte kind 

Geen kind zonder vriendjes, dat is ons ideaal. Maar liefst 62% van de mensen met een beperking 
voelt zich regelmatig eenzaam. En dat begint al op jonge leeftijd. Samen spelen bijvoorbeeld is lastig 
als 9 van de 10 speelplekken niet goed toegankelijk zijn. Ook bij veel sportclubs kunnen kinderen met 
een handicap niet terecht. En veel kinderen met een handicap gaan naar een speciale school ver van 
huis, waardoor ze nauwelijks vriendjes maken in hun eigen buurt. 
De grootste beperking van kinderen is vaak niet de handicap zelf, maar de drempels die hen ervan 
weerhouden om te doen wat ieder ander kind ook doet: samen met vriendjes spelen. Wij helpen die 
drempels weg te nemen, zodat kinderen met en zonder handicap elkaar leren kennen. Zodat ze 
samen kunnen spelen, sporten en leren – samen opgroeien. 
 
Voorwaarden voor onze steun 
We onderscheiden drie manieren waarop projecten kunnen bijdragen aan ons ideaal: beeldvorming, 
toegankelijkheid en empowerment. Jouw project dient minimaal aandacht te besteden aan één van 
deze criteria, om voor een gift in aanmerking te komen. 
Positieve beeldvorming: mensen met een beperking worden getoond en gezien als autonome 
personen, met mogelijkheden en beperkingen, net als ieder ander. Als mensen die een bijdrage 
kunnen en willen leveren aan de samenleving. 
Toegankelijkheid: het voor iedereen toegankelijk maken van plekken, producten en diensten. 
Empoweren: kinderen en jongeren met een handicap ontdekken waar hun eigen kracht ligt, leren zelf 
keuzes te maken, zelfvertrouwen ontwikkelen en hun eigen ambities waar maken.  
 
Naast beeldvorming, empowerment of toegankelijkheid hanteren we de volgende criteria: 

• Ontmoeting tussen kinderen en jongeren met en zonder handicap staat centraal. 

• Kinderen en jongeren met een beperking (tot en met 30 jaar) en/of hun verwanten moeten 
waar mogelijk actief betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van het project. 

• Het project moet duurzaam zijn; het moet een aantoonbaar blijvend effect hebben. 

• Er is aantoonbare behoefte aan het project. 

• De aanvraag wordt gedaan door een  stichting of vereniging met een onafhankelijk bestuur 
van minimaal drie leden.  

 
QuickScan: https://www.nsgk.nl/doe-een-aanvraag/quick-scan/ 
 
Uiteraard kunnen voorwaarden en regels veranderen. Check daarom altijd goed de website van 
het fonds of de subsidieverstrekker.  
 
Contact: https://www.nsgk.nl/contact/over-uw-donateurschap/vragen-en-opmerkingen/ of 020-
6791200. 
 
Meer informatie: https://www.nsgk.nl/doe-een-aanvraag/een-gift-aanvragen/indienen1/   

https://www.nsgk.nl/doe-een-aanvraag/quick-scan/
https://www.nsgk.nl/contact/over-uw-donateurschap/vragen-en-opmerkingen/
tel:020-6791200
tel:020-6791200
https://www.nsgk.nl/doe-een-aanvraag/een-gift-aanvragen/indienen1/
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Jong Leren Eten / Lekker naar buiten 

Het is onze ambitie om jeugd/jongeren (0-18 jaar) in de setting van kinderopvang en onderwijs 
‘voedselvaardig’ te maken. Dat is dus leren over gezonde voeding voor jezelf én voor de aarde, zodat 
jeugd/jongeren zélf toegerust worden om gezonde en duurzame voedselkeuzes te maken. Het 
programma Jong Leren Eten begeeft zich -gericht op het thema Voeding- op het snijvlak van 
gezondheidseducatie en natuur- en milieueducatie. 
 
Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs 
en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie 
activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding.  
 
Scholen die ook een moestuin gaan maken op het groene schoolplein zouden voor dit pleinonderdeel 
een subsidie kunnen aanvragen. Aan de subsidie zijn wel voorwaarden verbonden. 
 
De subsidieregeling JLE onderscheidt twee doelgroepen, namelijk kinderopvang en scholen (po, vo 
en mbo): 

• De beschikbare subsidie voor de kinderopvang is drie jaar lang elk jaar 75.000 Euro. Het 
subsidiebedrag per locatie is maximaal 500 Euro. Het aanvraagproces verloopt 
via www.eengezondestart.nl/subsidie van Gezonde Kinderopvang; 

• De subsidieregeling voor scholen: Elk schooljaar is er 630.000 Euro beschikbaar. Daarvoor 
kunnen minimaal 315 subsidieaanvragen gehonoreerd worden. Per schoollocatie kan 
maximaal 2.000 Euro aangevraagd worden.  

 
Voorbereiding voor basisscholen 
Wijs een coördinator aan die de subsidieaanvraag invult voor de hele school. Dat kan ook uw 
Gezonde School-coördinator zijn. Lees de subsidievoorwaarden. Inventariseer van tevoren in een 
teamoverleg welke klassen, welke activiteiten de school gaat doen. Gebruik hierbij de Activiteiten 
matrix om keuzes te maken.  
 
Subsidie Jong Leren Eten aanvragen in vijf stappen 
Het aanvragen van subsidie gebeurt in een aantal stappen. 
Stap 1: Registreer jouw school op www.mijngezondeschool.nl. Dit doe je met het BRIN-nummer van 
de school. Is jouw school al bekend binnen mijngezondeschool.nl? Dan toont de website automatisch 
de gegevens van jouw school. Je hoeft ze alleen nog maar te bevestigen. 
Stap 2: Kies de activiteiten waarvoor je de subsidie wilt gebruiken. Ga je een moestuin aanleggen, 
wil je een gastles bij een boer organiseren of ga je met jouw klas een gezonde kookworkshop volgen? 
Per activiteit kun je ook subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld vervoer, gereedschap en lesmateriaal. 
Je kan één aanvraag doen per schoollocatie, dus bedenk goed met welke klassen je welke activiteiten 
gaat doen. Een ingediende aanvraag kan niet meer worden gewijzigd. 
Stap 3: Vraag de subsidie aan op www.mijngezondeschool.nl, subsidie JLE. Je ontvangt een 
bevestiging van de aanvraag van jouw school. Daarin geven we je ook advies hoe je vanuit de 
activiteit verder kunt werken om Gezonde School te worden op het thema voeding. 
Stap 4: Ga lekker naar buiten en laat de leerlingen van jouw klas in de praktijk ervaring opdoen met 
gezonde en duurzame voeding. Je bepaalt als school zelf wat je doet en waar, de subsidie is een 
tegemoetkoming in de kosten. 
Stap 5: Verantwoord en declareer. Na afloop van de activiteit beantwoord je een aantal vragen en 
laat je met een foto of filmpje zien hoe jouw klas de subsidie heeft gebruikt. Ook declareer je de 
kosten. Die worden vervolgens binnen enkele weken betaald. Het beeldmateriaal dat je uploadt wordt 
niet verspreid of openbaar gepubliceerd. Mochten we dit wel willen doen om andere scholen te 
inspireren, dan benaderen we de contactpersoon en vragen we om toestemming. 
 
Hoeveel subsidie kan mijn school aanvragen?  
Een schoollocatie kan in totaal tot € 2.000,- aanvragen. Er zijn maximumbedragen per klas. Voor 
moestuinieren is het maximumbedrag per klas € 500,-, voor koken € 550,- en voor een excursie of 
gastles op het gebied van voeding € 450,-.  
Een school met veel locaties kan voor de klassen van maximaal vijf locaties subsidie aanvragen, dus 
tot een totaal van € 10.000,-. Alle bedragen zijn inclusief btw. 

https://www.jonglereneten.nl/subsidie-jong-leren-eten-0
http://www.eengezondestart.nl/subsidie
https://www.jonglereneten.nl/activiteiten-matrix-subsidie-jong-leren-eten
https://www.jonglereneten.nl/activiteiten-matrix-subsidie-jong-leren-eten
http://www.mijngezondeschool.nl/
http://www.mijngezondeschool.nl/


 

31 
 

 
Wat zijn de andere spelregels? 

• Er is binnen het programma Jong Leren Eten een beperkt bedrag aan subsidie beschikbaar. 
Daarom geldt: op is op!; 

• Er zijn subsidies rondes dus let op dat je er bijtijds bij bent. 
  
Wat moet je verder nog weten? 

• Als je subsidie aanvraagt, dan krijgt jouw school het geld pas na afloop. De school moet het 
bedrag dus eerst zelf voorschieten. Per schoollocatie is het maximumbedrag € 2.000,-. Geef 
je meer uit, dan zijn die kosten uiteraard voor de school zelf. De subsidieregeling is een 
tegemoetkoming in de kosten. Dit betekent dat de subsidie soms kostendekkend zal zijn, 
soms ook niet; 

• De gegevens die je invult op www.mijngezondeschool.nl blijven bewaard. Je hoeft dus niet in 
één keer alles in te vullen. Nadat je uitlogt en weer inlogt ga je verder waar je gebleven bent; 

• De makelaar Jong Leren Eten in jouw regio kan meedenken over geschikte activiteiten in de 
buurt. Betrek eventueel ook de educatiemedewerker van het NME-centrum in de buurt; 

• Bij de Gezonde School-adviseur van de GGD in jouw regio kun je terecht voor vragen over 
Gezonde School. Niet alleen over het thema Voeding, maar bijvoorbeeld ook over ‘Bewegen 
en Sport’, ‘Welbevinden’ of ‘Roken, alcohol en drugspreventie’. Wanneer je een aanvraag 
doet, informeren we de Gezonde School-adviseur in jouw regio hierover. Hij of zij kan 
vervolgens contact opnemen. 

 
Belangrijke data  

Kijk op de website voor de inschrijfdata. 

 

Meer informatie  

https://www.jonglereneten.nl/subsidie-jong-leren-eten 

 

Contact  

Makelaar Jong Leren Eten Overijssel, Alma Streefkerk, streefkerk@natuurenmilieuoverijssel.nl  

  

http://www.mijngezondeschool.nl/
http://www.jonglereneten.nl/provincie
https://www.jonglereneten.nl/subsidie-jong-leren-eten
mailto:streefkerk@natuurenmilieuoverijssel.nl
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Prins Bernhard Cultuurfonds 

Stichtingen en verenigingen kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, 
monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater en film, natuur, wetenschap of 
buurtcultuur. Het Cultuurfonds is er voor zowel amateurs als professionals. We richten ons 
voornamelijk op projecten in Nederland. Uitzondering hierop zijn onder andere restauraties 
van overzees gebouwd erfgoed: monumentale gebouwen in het buitenland die een verleden delen 
met Nederland. Bekijk vóór u een aanvraag gaat doen eerst of uw project voldoet aan de algemene 
richtlijnen.  
 
Hoe werkt het? 
Voldoet uw project aan de richtlijnen en inzenddata, dan kunt u starten met de online aanvraag. Hou 
de benodigde documenten bij de hand bij het invullen en uploaden in het online aanvraagformulier. 
 
Uiteraard kunnen voorwaarden en regels veranderen. Check daarom altijd goed de website van 
het fonds of de subsidieverstrekker.  
 
Vragen: Voor vragen aan het landelijk bureau kunt op werkdagen tussen 09.30 en 12.00 uur bellen 
naar 020 520 6130 of chatten met een van onze medewerkers via het chat-icoon op deze pagina. Of 
stuur een e-mail aan info@cultuurfonds.nl. 
 
Meer informatie: https://www.cultuurfonds.nl/  
 

 

https://www.cultuurfonds.nl/overzees-gebouwd-erfgoed
https://www.cultuurfonds.nl/storage/app/media/Aanvragen/Algemene%20Richtlijnen%20Cultuurfonds%20versie%20juli%202018.pdf
https://www.cultuurfonds.nl/storage/app/media/Aanvragen/Algemene%20Richtlijnen%20Cultuurfonds%20versie%20juli%202018.pdf
https://www.cultuurfonds.nl/aanvragen
https://www.cultuurfonds.nl/

