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Subsidiemogelijkheden Evenementen Altena 
 

Nr. Programma 

 

Bijdrage Deadline / aanvrager Korte inhoud regeling Projecten Contact 

Regionaal / Provinciaal 

1 Buurtfonds – 

Buurtcultuur – Noord-

Brabant 

Buurtcultuur 

• De hoogte van de 

bijdrage onder a is 50% 

en max. 

€ 5.000; 

• De hoogte van de 

bijdrage onder b is 50% 

en max. 

€ 10.000. 

• De hoogte van de 

bijdrage onder c is 30% 

en max. 

€ 25.000. 

 

Het beschikbare budget 

voor de aanvraagperiode is 

€200.000.   

Tot de aanvragers behoren 

zzp'ers gericht op 

cultuurontwikkeling en 

culturele verenigingen en 

stichtingen. 

 

Aanvragen kunnen worden 

ingediend van 5 

januari 2021 tot en met 1 

september 2021.  

Buurtcultuur 

De provincie wil buurtcultuurprojecten stimuleren 

omdat deze de leefbaarheid in buurten versterken. 

Subsidie kan worden verstrekt  

Voor projecten gericht op: 

a. Versterking van het lokale culturele vermogen; 

b. Versterking van het gemeenschappelijke culturele 

vermogen; 

c. Icoonprojecten ter versterking van het culturele 

vermogen in de regio. 

 

Enkele belangrijke voorwaarden voor 

subsidieverlening zijn: 

• Het project is gericht op het verhogen van de 

sociale weerbaarheid en sociale veerkracht; 

• De artistieke kwaliteit wordt genoegzaam 

aangetoond; 

• Het project is gericht op duurzame borging in de 

wijk. 

 

 Provinciehuis 

Noord-Brabant 

Brabantlaan 1  

Postbus 90151 

5200 MC ’s-

Hertogenbosch  

Tel: 073 6812209 

E-mail: 

noordbrabant@cultuurf

onds.nl 

Internet: 

https://www.brabant.nl/

applicaties/producten/b

uurtfonds__buurtcultuu

r_subsidie_14838 

2 Subsidieregeling 

hedendaagse cultuur 

Noord-Brabant 

De hoogte van de bijdrage 

wordt per regeling en per 

project bepaald. 

De aanvragers worden per 

paragraaf bepaald. 

 

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie 

Noord-Brabant houdende regels omtrent het 

verstrekken van subsidie ter stimulering van 

hedendaagse cultuur. Deze regeling is verdeeld in een 

aantal paragrafen met specifieke thema`s en 

openstellingen. 

 

 Provincie Noord-

Brabant Afdeling 

Subsidies  

Brabantlaan 1 

5216TV 's-

Hertogenbosch 

Postbus 90151 

5200 MC 's-

Hertogenbosch 

Tel: 073 6808282 

E-mail: 

https://www.brabant.nl/applicaties/producten/buurtfonds__buurtcultuur_subsidie_14838
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/buurtfonds__buurtcultuur_subsidie_14838
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/buurtfonds__buurtcultuur_subsidie_14838
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/buurtfonds__buurtcultuur_subsidie_14838
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Nr. Programma 

 

Bijdrage Deadline / aanvrager Korte inhoud regeling Projecten Contact 

subsidie@brabant.nl 

Internet: 

https://www.brabant.nl/

loket/regelingen/cvdr4

10043_15, 

https://www.kunstlocbr

abant.nl/ en 

www.brabantc.nl 

Amateurkunst 

Projecten voor het verbeteren van de artistieke en organisatorische kwaliteit van de amateurkunst of voor het vergroten van de amateurkunst komen in aanmerking voor een exploitatiesubsidie 

van de provincie. Tot de aanvragers behoren privaatrechtelijke rechtspersonen die zorgen voor het verbeteren van de organisatorische en artistieke kwaliteit van de amateurkunst of het vergroten 

van de amateurkunstparticipatie. De hoogte van de bijdrage is 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 160.000 voor een periode van vier kalenderjaren. Deadline 2020: 8 april 

t/m 18 juni. Deze subsidie wordt uitgevoerd door KunstlocBrabant (www.kunstlocbrabant.nl).  

 

Impulsgelden 

Projecten die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Tot de aanvragers behoren makers, 

culturele instellingen, publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen en samenwerkingsverbanden. De hoogte van de subsidie bedraagt 50 % van de subsidiabele kosten tot een 

maximum van € 124.999. Deadline: momenteel is er geen openstelling bekend. Deze subsidie wordt uitgevoerd door KunstlocBrabant (www.kunstlocbrabant.nl).  

 

Kennisvouchers impulsgelden 

Subsidie kan worden verstrekt aan projecten die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem door het opdoen van kennis op het gebied van cultureel 

ondernemerschap. Tot de aanvragers behoren makers, culturele instellingen, publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen en samenwerkingsverbanden. De hoogte van de subsidie 

bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 6.000. Deadline: 4 januari 2021 tot en met 31 december 2021 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt. 

Deze subsidie wordt uitgevoerd door KunstlocBrabant (www.kunstlocbrabant.nl). 

 

Crowdfunding 

Projecten die een impuls geven aan de ontwikkeling van de Brabantse cultuursector door middel van crowdfunding, komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. De hoogte van de 

subsidie bedraagt maximaal 15% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 10.000. Deadline: 4 januari 2021 tot en met 31 december 2021 of zoveel eerder als het subsidieplafond is 

bereikt. Deze subsidie wordt uitgevoerd door KunstlocBrabant (www.kunstlocbrabant.nl). 

 

Talenthub Brabant 

Projecten die het ontwikkelen van talenten in de professionele kunsten (beeldende kunst, design of architectuur, muziek, audiovisuele kunst en film, theater, dans, circus of letteren) stimuleren, 

komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Tot de aanvragers behoren samenwerkingsverbanden van rechtspersonen of rechtspersonen en natuurlijke personen. De hoogte van de 

mailto:subsidie@brabant.nl
https://www.brabant.nl/loket/regelingen/cvdr410043_15
https://www.brabant.nl/loket/regelingen/cvdr410043_15
https://www.brabant.nl/loket/regelingen/cvdr410043_15
https://www.kunstlocbrabant.nl/
https://www.kunstlocbrabant.nl/
http://www.brabantc.nl/
http://www.kunstlocbrabant.nl/
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Nr. Programma 

 

Bijdrage Deadline / aanvrager Korte inhoud regeling Projecten Contact 

subsidie bedraagt 70% van de kosten waarbij het maximale subsidiebedrag afhankelijk is van het kunstgenre (kijk hiervoor in de regeling). Deadline: 1 maart 2020 t/m 30 maart 2022 of zoveel 

eerder als het subsidieplafond is bereikt. Deze subsidie wordt uitgevoerd door KunstlocBrabant (www.kunstlocbrabant.nl). 

 

Makersregeling 

Projecten gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van makers komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Makers zijn particulieren die zich beroepsmatig bezighouden met het 

ontwikkelen, produceren, beoefenen of presenteren van kunst en cultuur. Tot de aanvragers behoren gemeenten. De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een 

maximum van € 50.000. Deadline: momenteel is er geen openstelling bekend. De makersregeling is een matchingsregeling waarmee Provincie Noord-Brabant gemeenten wil stimuleren om 

(meer) te investeren in projecten van individuele makers in hun gemeente. Individuele makers kunnen vervolgens gebruik maken van de gemeentelijke. 

 

Cultuurprojecten van ten minste nationaal belang 

Projecten die zich richten op het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang komen in aanmerking voor subsidie (in de vorm van een lening, lening deel of 

garantstelling) van de provincie. Tot de aanvragers behoren privaatrechtelijke rechtspersonen die zorgen voor het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang. 

De hoogte van de subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 1.500.000, indien het een subsidie betreft in de vorm van een lening of lening en subsidie en 80% 

van een door derden verstrekte geldlening tot een maximum van 30% van de subsidiabele kosten en tot een maximum van € 1.500.000, indien het een subsidie betreft in de vorm van een 

garantstelling. (Bedragen < € 65.000 worden niet verstrekt). Deadline: 4 januari 2021 tot en met 31 december 2021 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt. Deze subsidie wordt 

uitgevoerd door Brabant C (www.brabantc.nl). 

 

Ontwikkeling en innovatie van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang 

Projecten die zich richten op het ontwikkelen van een nieuw cultuurproject of het vernieuwen van een bestaand cultuurproject komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Ook projecten 

die gericht zijn op de validatie (het onderzoeken van de economische haalbaarheid) van nieuwe culturele activiteiten of producten kunnen een subsidie ontvangen. Tot de aanvragers behoren 

privaatrechtelijke rechtspersonen die zorgen voor het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 30% van de 

subsidiabele kosten tot een maximum van € 64.999. (Bedragen < € 25.000 worden niet verstrekt). Deadline: 4 januari 2021 tot en met 31 december 2021 of zoveel eerder als het subsidieplafond 

is bereikt. Deze subsidie wordt uitgevoerd door Brabant C (www.brabantc.nl). 

 

3 Prins Bernhard 

Cultuurfonds Noord-

Brabant 

De subsidiebijdrage wordt 

per project bepaald.  

 

Tot de aanvragers behoren 

stichtingen en verenigingen. 

 

Aanvragen kunnen 

doorlopend worden 

ingediend, rekening 

houdend met de 

vergaderdata en uiterste 

inleverdatum. De uiterste 

Het Cultuurfonds onderscheidt zeven werkterreinen, te 

weten: beeldende kunst, geschiedenis & letteren, 

monumentenzorg, muziek, theater, natuur en 

wetenschap. Het Cultuurfonds ondersteunt bijzondere 

projecten en personen binnen deze disciplines. Het 

Prins Bernhard Cultuurfonds Noord- Brabant is een 

onderdeel van de Stichting Prins Bernhard 

Cultuurfonds. Voor projecten in Brabant kan een 

financiële bijdrage worden aangevraagd binnen de 

 Prins Bernhard 

Cultuurfonds Noord- 

Brabant  

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ‘s-

Hertogenbosch 

Tel: 073 6812209 

E-mail: 

http://www.kunstlocbrabant.nl/
http://www.brabantc.nl/
http://www.brabantc.nl/
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Nr. Programma 

 

Bijdrage Deadline / aanvrager Korte inhoud regeling Projecten Contact 

inleverdatum is 6 weken 

voor vergaderdatum.  

 

Deadlines en vergaderdata 

2021 

• 1 februari 2021 – 8 maart 

2021; 

• 1 mei 2021 – 7 juni 2021; 

• 1 augustus 2021 – 6 

september 2021; 

• 1 november 2021 – 13 

december; 

 

werkterreinen. De werkterreinen en richtlijnen lopen in 

lijn met de landelijke PBC-regeling. 

 

 

noordbrabant@cultuurf

onds.nl 

Internet: 

www.cultuurfonds.nl/pr

ovinciale-

afdelingen/noordbraba

nt  

 

4 Leisure Ontwikkel Fonds 

Noord-Brabant 

Het LOF verstrekt leningen 

en achtergestelde leningen 

tegen marktconforme 

voorwaarden. De focus ligt 

op leningen van minimaal € 

75.000 en maximaal 

€ 400.000 en de lening 

bedraagt maximaal 50% 

van de totale investering. 

Tot de aanvragers behoren 

bedrijven van binnen of 

buiten de provincie Noord-

Brabant, voor projecten ter 

versterking van de leisure 

sector in Noord-Brabant. 

Semipublieke instellingen in 

de culturele en 

vrijetijdssector kunnen ook 

aanvragen, voor zover hun 

aanvraag niet al via het 

Brabant C-fonds te 

financieren is. 

 

Aanvragen kunnen 

doorlopend worden 

ingediend.  

Het doel van het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-

Brabant (LOF) is het stimuleren van innovatief 

vrijetijdsaanbod in de provincie Noord-Brabant, gericht 

op het aantrekken van bezoekers van verder weg die 

langer in de provincie verblijven én meer besteden. 

 

Het fonds is een initiatief van de provincie Noord-

Brabant in samenwerking met Midpoint Brabant, de 

Efteling en Libéma. Verder nemen ook Metropoolregio 

Eindhoven, Regio Noordoost-Brabant en Regio West-

Brabant deel aan het fonds. 

 

In aanmerking voor ondersteuning komen boekbare of 

bezoekbare projecten die aansluiten bij de volgende 

kernthema’s in de regio: 

• Brabantse meesters en erfgoed; 

• Design en innovatie; 

• Attractieparken en evenementen. 

 

• Toeristische 

projecten 

Stimulus 

Programmamanageme

nt 

Fellenoord 27 

5612 AA Eindhoven 

Postbus 585 

5600 AN Eindhoven 

Tel: 040 2370100 

Fax: 040 2375905 

E-mail: 

info@stimulus.nl 

Internet: 

https://www.stimulus.nl

/lofbrabant/ 

http://www.cultuurfonds.nl/provinciale-afdelingen/noordbrabant
http://www.cultuurfonds.nl/provinciale-afdelingen/noordbrabant
http://www.cultuurfonds.nl/provinciale-afdelingen/noordbrabant
http://www.cultuurfonds.nl/provinciale-afdelingen/noordbrabant
mailto:info@stimulus.nl
https://www.stimulus.nl/lofbrabant/
https://www.stimulus.nl/lofbrabant/
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Nr. Programma 

 

Bijdrage Deadline / aanvrager Korte inhoud regeling Projecten Contact 

Landelijk 

5 Kickstart Cultuurfonds Kickstart Cultuurfonds  

verstrekt in principe 

donaties van € 5.000 tot 

€ 100.000. 

Tot de aanvragers behoren 

producenten van 

professionele 

podiumkunsten, 

muziekpodia, musea en 

theaters. Het moet gaan om 

instellingen die géén 

meerjarige 

exploitatiesubsidie krijgen 

van het ministerie van 

OCW, VWS of de 

Rijkscultuurfondsen in de 

periode in 2021-2024.  

 

Aanvragen moeten digitaal 

worden ingediend bij 

het Kickstart Cultuurfonds. 

In 2021 zijn er drie 

verschillende indienrondes 

voor elk van de volgende 

categorieën: producenten 

van professionele 

podiumkunsten, 

muziekpodia, musea en 

theaters. Deadlines:  

https://kickstartcultuurfonds.

nl/  

 

Het Kickstart Cultuurfonds (KCF) is een tijdelijk fonds 

dat de culturele sector wil helpen zich aan te passen 

aan de veranderende omstandigheden die zijn 

ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen. 

 

Het fonds is een initiatief van BankGiro Loterij, 

VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de 

VandenEnde Foundation. Andere deelnemers zijn: het 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

Stichting Droom en Daad, Ammodo, Fonds 21, 

Zadelhoff Fonds/Zadelhoff Cultuur Fonds/Fonds 

Neven en Nichten van Zadelhoff, Stichting Elise 

Mathilde Fonds, Fonds 1818, Elisabeth Strouven 

Fonds, Stichting Zabawas en de Gravin van Bylandt 

Stichting. 

 

Een aanvraag moet bijdragen aan het primaire doel 

van het fonds: publiek binnen de corona-beperkingen 

in staat stellen op een veilige manier live kunst en 

erfgoed te beleven. Aanvragen voor streaming van 

kunst en erfgoed zijn ook mogelijk, maar alleen onder 

strikte voorwaarden. Het project moet plaatsvinden in 

Nederland. Overzeese gebiedsdelen zijn uitgesloten. 

 

 

 

• Cultuur Internet:  

https://kickstartcultuurf

onds.nl/  

6 VSBfonds De hoogte van de bijdrage 

wordt per geval bepaald. 

Tot de aanvragers behoren 

stichtingen en verenigingen. 

 

Aanvragen moeten 

Het VSBfonds wil bijdragen aan het behoud en de 

verbetering van een leefbare Nederlandse 

samenleving. Het Fonds doet dit door projecten van 

niet-commerciële organisaties te steunen die ervoor 

• Cultuur en 

participatie 

Stichting VSB Fonds  

Maliebaan 14 

3581 CN Utrecht 

Postbus 16  

https://kickstartcultuurfonds.nl/
https://kickstartcultuurfonds.nl/
https://kickstartcultuurfonds.nl/
https://kickstartcultuurfonds.nl/
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Nr. Programma 

 

Bijdrage Deadline / aanvrager Korte inhoud regeling Projecten Contact 

minimaal vier maanden 

voor aanvang van het 

project ingediend zijn. Er 

geldt een maximum van 1 

donatie per kalenderjaar. 

 

zorgen dat mensen kunnen deelnemen aan de 

samenleving en zich kunnen ontplooien.  

 

Het VSBfonds kent de volgende thema’s: 

1. Mens en maatschappij: projecten die zijn gericht 

op persoonlijke ontwikkeling en het vergroten van 

de betrokkenheid van mensen bij de samenleving. 

Dit loopt van welzijn tot sociaal ondernemerschap 

en van burgerparticipatie tot vrijwilligerswerk; 

2. Kunst & cultuur: projecten die een bijdrage 

leveren aan de kwaliteit van de samenleving. Dit 

loopt van podiumkunsten tot cultureel erfgoed en 

van nieuwe media tot beeldende kunst. 

 

Het werkveld van kunst & cultuur is breed. Omdat 

VSBfonds niet in staat is het hele werkveld financieel 

te ondersteunen richt het fonds zich op dié projecten 

waarbij de focus ligt op publiek en deelnemers. De 

aanvrager dient duidelijk aan te tonen wat er bij 

deelnemers of het publiek teweeg wordt gebracht. Het 

project dient te zorgen voor directe verbinding of 

ontmoeting tussen kunst en mensen. 

 

3500 AA Utrecht  

Tel: 030 2303300  

E-mail: 

info@vsbfonds.nl 

Internet: 

www.vsbfonds.nl 

Binnen het thema mens en maatschappij bestaan de volgende deelregelingen 

• Vooroordelen wegnemen 

Projecten die zich richten op de bewustwording van vooroordelen en beeldvorming. 

• Eigen mogelijkheden ontdekken 

Projecten die zich richten op bewustwording bij kinderen en jongeren van hun eigen talenten en mogelijkheden. 

• Beter leren denken en begrijpen 

Projecten die zich richten op bijvoorbeeld het verbeteren van leren, onthouden, plannen en initiatief nemen. 

• Sociale vaardigheden verbeteren 

Projecten die zich richten op verbetering van het omgaan met andere mensen. Zoals bijvoorbeeld luisteren, samenwerken en conflicten oplossen. 

• Ontmoetingsplekken: dorps- of buurthuizen 

mailto:info@vsbfonds.nl
http://www.vsbfonds.nl/
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Nr. Programma 

 

Bijdrage Deadline / aanvrager Korte inhoud regeling Projecten Contact 

Projecten die zich richten op het creëren van ontmoetingsplekken als dorps- en buurthuizen. Financiële steun is voor de inrichting van het pand, nieuwbouw, verbouwing, uitbreiding of 

renovatie van het pand.  

• Ontmoetingsplekken in de buurt: speeltuin 

Projecten die zich richten op het creëren van ontmoetingsplekken: voor de realisatie van de speeltuin als ontmoetingsplek 

• Overige ontmoetingsplekken in de buurt 

Projecten die zich richten op het creëren van ontmoetingsplekken in de buurt. Dit kan in de vorm zijn van een gebouw of tuin, maar ook van een real-life ontmoeting tussen mensen die elkaar 

kennen via een online plaform. 

• Anderen leren kennen 

Projecten waarbij mensen uit verschillende groepen elkaar leren kennen. Bijvoorbeeld mensen die verschillen in leeftijd, sociale of culturele achtergrond. 

• Samenbouwen aan een betere community 

Wij ondersteunen projecten gericht op het bouwen aan een betere community waarbij het met elkaar organiseren van voorzieningen voor buurtgenoten in een kwetsbare situatie centraal staat. 

 

Binnen het thema kunst en cultuur bestaan de volgende deelregeling: 

• Programmering en publieksbegeleiding 

VSBfonds ondersteunt projecten met als hoofddoel een groter, breder publiek bereiken of een betere beleving bieden aan het publiek door de presenterende instelling. Alleen projecten 

waarvoor een duidelijk publieksdoel is geformuleerd en de gekozen aanpak overtuigend tot dat doel leidt, komen voor ondersteuning in aanmerking. De donatie-aanvraag mag maximaal € 

100.000 bedragen. 

• Publieksgerichte (her)inrichting 

VSBfonds ondersteunt projecten waardoor presenterende instellingen een groter, breder publiek bereiken of een betere beleving bieden aan het publiek. Dat kan onder andere door de eigen 

locatie (op)nieuw in te richten. Een gastvrije, aantrekkelijke en doelgroepgerichte inrichting versterkt het effect van cultuurdeelname bij het publiek. De donatie-aanvraag mag maximaal € 

100.000 bedragen. 

• Werven en trainen van vrijwilligers 

VSBfonds ondersteunt projecten gericht op de werving en training van vrijwilligers met als doel: van de locatie een gastvrij huis te maken. Projecten dienen een duidelijk publieksdoel en een 

visie op publiek en de inzet van (potentiële) vrijwilligers te hebben. De donatie-aanvraag mag maximaal € 100.000 bedragen. 

• Kunstproducties gericht op maatschappelijk effect 

VSBfonds ondersteunt sociaal-maatschappelijk gedreven kunstproducties, gericht op het bereiken van optimaal maatschappelijk effect, waarbij de producent zelf rechtstreeks met het publiek 

te maken heeft, zonder afhankelijk te zijn van een podium of andere presenterende instelling. Alleen projecten die voor de doelgroep een (cultuur)historisch of sociaal-maatschappelijk belang 

hebben en waarvoor wordt samengewerkt met relevante maatschappelijke partners worden ondersteund. De beoogde doelgroep van het project dient betrokken te worden bij het maken en 

uitvoeren van de kunstproductie. Voorbeelden zijn community-art projecten en producties die toeren langs verzorgingstehuizen of AZC`s. De donatie-aanvraag mag maximaal € 100.000 

bedragen. 

• Educatie 

VSBfonds ondersteunt educatief aanbod voor het onderwijs gericht op kunst, erfgoed of media(wijsheid). Professionele presenterende culturele organisaties, centra voor de kunsten en cultuur-

educatieve doelstichtingen kunnen aanvragen indienen. Voor het project dient een samenwerking van minimaal een jaar met een onderwijsinstelling aangegaan te worden. Alleen projecten 
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van instellingen met een overtuigende visie op de aansluiting van het binnenschoolse op het buitenschoolse komen voor ondersteuning in aanmerking. De donatie-aanvraag mag maximaal 

€100.000 bedragen. 

• Amateurkunst 

VSBfonds ondersteunt kwalitatief goede, uitdagende projecten voor mensen die in hun vrije tijd kunst maken en uitoefenen. 

 

7 Oranje Fonds De hoogte van de bijdrage 

wordt per project bepaald. 

Tot de aanvragers behoren 

stichtingen en verenigingen. 

 

Doorlopend in te dienen. 

Minimaal 4 maanden voor 

de start van het project. 

 

 

Het Oranje Fonds geeft financiële steun aan sociale 

projecten die bijdragen aan sociale cohesie en 

participatie. 

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de 

samenleving. Het Oranje Fonds geeft steun aan 

sociale projecten zodat mensen elkaar ontmoeten of 

om een nieuwe plek in de maatschappij te vinden. Het 

Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en 

anderzijds sociale participatie bevorderen. 

Het Oranjefonds draagt ook bij aan 

ontmoetingsruimtes. Het gaat hierbij om: 

• Brede gemeenschapsaccommodaties (dorpshuis, 

wijkcentrum e.d.); 

• Buurtvoorziening (trefpunt, huiskamer e.d.); 

• Categorale accommodatie; 

• Gebouwen die door een specifieke groep mensen 

gebruikt wordt. (Jongerencentrum, scouting, 

peuterspeelzaal e.d.). 

 

Ook op het gebied van natuur, milieu en groen waarbij 

ontmoeting en participatie centraal staat draagt Oranje 

Fonds bij. De inrichting van de openbare ruimte vindt 

oranje Fonds in beginsel een verantwoordelijkheid van 

de Overheid.  

 

• Cultureel-

Maatschappelijk 

Oranje Fonds 

Postbus 90 

3980 CB Bunnik 

Tel: 030 6564524 

Fax: 030 6562204 

E-mail: 

info@oranjefonds.nl 

Internet: 

www.oranjefonds.nl 

8 Cultuurfonds van de 

Bank voor Nederlandse 

Gemeenten 

De bijdrage wordt per 

aanvraag bepaald en ligt 

tussen de € 2.500 en 

Tot de aanvragers behoren 

non-profit instellingen en 

publiekrechtelijke 

Het Cultuurfonds BNG heeft tot doel activiteiten te 

stimuleren op het gebied van kunst en cultuur die van 

betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk 

Culturele projecten  Het Bestuur van 

Cultuurfonds BNG  

Postbus 30305  

mailto:info@oranjefonds.nl
http://www.oranjefonds.nl/
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 € 15.000. 

Er kan slechts één keer in 

de drie jaar een 

(gehonoreerde) aanvraag 

gedaan worden. 

instellingen. 

 

Het bestuur komt eens per 

kwartaal bijeen (medio 

maart, juni, september en 

december). Een aanvraag 

moet ca. zes weken vóór de 

bestuursvergadering in 

bezit zijn van de stichting, 

maar minimaal vier 

maanden voor aanvang 

project. 

 

beleid. Het gaat hierbij voornamelijk om de 

ondersteuning van incidentele subsidieaanvragen van 

kunst- of cultuurprojecten. 

 

Aanvragen moeten voldoen aan 3 criteria: 

• Regionale zichtbaarheid en betrokkenheid; 

• (Artistieke) kwaliteit; 

Onderscheidend en vernieuwend karakter. 

2500 GH Den Haag 

Tel: 070 3750837  

E-mail: 

cultuurfonds@bng.nl 

Internet: 

www.bngbank.nl/cultuu

rfonds 

 

9 Fonds 21 De hoogte van de bijdrage 

varieert per project.  

Tot de aanvragers behoren 

rechtspersonen zonder 

winstoogmerk.  

 

Aanvragen kunnen 

doorlopend worden 

ingediend of op basis van 

een specifieke openstelling.  

 

 

Het doel van het Fonds 21 is het ondersteunen van 

projecten en activiteiten op het gebied van kunst, 

cultuur, en het verbeteren van de sociaal-

maatschappelijke kansen van jongeren. 

 

Het fonds geeft steun voor: 

• Kunst & Cultuur: (interdisciplinaire) projecten op 

het gebied van kunst- en cultuureducatie, 

wetenschap, muziek, theater, e-culture, design, 

mode, beeldende kunst, architectuur, literatuur, 

nieuwe media en andere disciplines; 

• Jongeren & Maatschappij: projecten met een 

sociaal-maatschappelijk doel, ondernemerschap, 

alfabetisering, omgaan met geld en het stimuleren 

van jong talent; 

 

Naast bovenstaande thema's heeft het fonds jaarlijks 

verschillende tijdelijke programmaregelingen waar 

projecten voor kunnen worden ingediend. 

 

• Sociaal-

Maatschappelijk 

Fonds 21 

Orteliuslaan 27 

3528 BA Utrecht. 

Tel: 030 233 76 00 

E-mail: 

info@fonds21.nl 

Internet: 

https://www.fonds21.nl/ 

mailto:cultuurfonds@bng.nl
http://companyweb/Projects/Publieke%20Sector/2.%20direct/Gemeente%20Maasgouw/Users/Conny.DESKTOP-9ACU0RS.000/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/marvinchirino/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/roygolsteijn.TRIAS/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/BZHGK88U/www.bngbank.nl/cultuurfonds
http://companyweb/Projects/Publieke%20Sector/2.%20direct/Gemeente%20Maasgouw/Users/Conny.DESKTOP-9ACU0RS.000/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/marvinchirino/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/roygolsteijn.TRIAS/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/BZHGK88U/www.bngbank.nl/cultuurfonds
mailto:info@fonds21.nl
https://www.fonds21.nl/
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10 Fonds voor 

Cultuurparticipatie 

De hoogte van de subsidie 

wordt per aanvraag bepaald 

en verschilt per 

deelprogramma. 

 

De samenwerkings-subsidie 

is maximaal € 25.000. 

Tot de aanvragers behoren 

rechtspersonen gevestigd in 

het Koninkrijk der 

Nederlanden. 

 

Openstellingen en 

deadlines variëren per 

deelregeling. 

 

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert actieve 

cultuurdeelname in Nederland. Het fonds onderscheidt 

de volgende thema`s: 

• Cultuurparticipatie om kunst- en cultuurparticipatie 

in de vrije tijd stimuleren; 

• Cultuureducatie om cultuuronderwijs toegankelijk te 

maken. 

 

Op dit moment staan de volgende oproepen binnen de 

volgende regelingen open: 

 

Cultuurparticipatie  

• Nederland-Duitsland jonge kunst; 

• Vind elkaar in erfgoed; 

• Internationale samenwerking; 

• Samen cultuurmaken; 

• Cultuurmakers van nu; 

• Immaterieel erfgoed in stedelijke context; 

• Erfgoedvrijwillgers; 

• Immaterieel erfgoed; 

• Archeologieparticipatie. 

 

Educatie 

• Mediakunst- en erfgoededucatie; 

• Internationale samenwerking; 

• Creatief gebruik digitaal erfgoed. 

 

 

• Actieve 

participatie 

Fonds voor 

Cultuurparticipatie  

Kromme Nieuwegracht 

68-70  

3512 HL Utrecht  

Postbus 465  

3500 AL Utrecht  

Tel: 030 2336030  

E-mail: 

info@cultuurparticipati

e.nl 

Internet: 

https://cultuurparticipati

e.nl/ 

 

11 Fonds voor 

Cultuurparticipatie – 

Deelregeling Samen 

Cultuurmaken 

De hoogte van de bijdrage 

is minimaal € 2.500 en 

maximaal € 500.000 

Tot de aanvragers behoren 

culturele instelling, instelling 

uit het sociaal domein, 

zelfstandig 

Het doel van de regeling is het toegankelijk maken van 

cultuur voor iedereen. Het is een stimuleringsregeling 

die nieuwe initiatieven wil mogelijk maken en 

bestaande activiteiten helpen zich te verdiepen, 

• Actieve 

cultuurparti-

cipatie 

Fonds voor 

Cultuurparticipatie 

Kromme Nieuwegracht 

70  

https://cultuurparticipatie.nl/
https://cultuurparticipatie.nl/
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cultureelprofessional en 

zelfstandig professional uit 

het sociale domein. 

 

Deadline: 15 september 

2020 t/m 14 september 

2021. Tot 2024 zal er ieder 

jaar een indieningsmogelijk 

zijn. 

verbreden en/of professionaliseren. 

 

Een belangrijk middel om het doel te bereiken is het 

aanjagen van nauwere samenwerking en ontmoeting 

tussen makers, initiatiefnemers en/of deelnemers uit 

de culturele sector en het sociaal domein. Bijvoorbeeld 

de zorg- en welzijnsector. En op deze manier de 

unieke kracht van kunst en cultuur beschikbaar te 

stellen voor het oplossen van maatschappelijke 

vraagstukken, zoals eenzaamheid. 

 

3512 HL Utrecht  

Postbus 465  

3500 AL Utrecht  

Tel: 030 2336030  

E-mail: 

info@cultuurparticipati

e.nl Internet: 

www.cultuurparticipatie

.nl 

 

Elke vrijdag is er 

telefonisch spreekuur 

van 9-12 uur 

(aanmelden niet 

nodig). Eens per 3 

weken op 

woensdagmiddag is er 

“live”spreekuur 

(videobellen van 12-17 

uur). 

Meld je aan via 

erfgoed@cultuurpartici

patie.nl. 

 

12 Fonds voor 

Cultuurparticipatie – 

Immaterieel erfgoed 

De subsidie bedraagt 

minimaal € 1.000 en 

maximaal € 10.000 per 

project.  

 

Het totale beschikbaar 

budget is € 1.500.000. 

Tot de aanvragers behoren 

stichtingen en verenigingen 

die zich inzetten voor 

immaterieel erfgoed en 

erfgoedbeoefening. 

 

Deadline: 31 juli 2021 

Aanvragen worden 

behandeld op volgorde van 

Met de subsidieregeling Immaterieel erfgoed 

stimuleert het Fonds voor Cultuurparticipatie 

eigentijdse vormen van beoefening zodat het 

toekomstbestendig is. Door een extra impuls wil het 

fonds de aandacht, erkenning en waardering voor 

immaterieel erfgoed vergroten.  

Het Fonds ondersteunt projecten waarin 

erfgoedbeoefenaars en erfgoedgemeenschappen 

werken aan het van deze tijd houden of maken van 

• Erfgoed-

communicatie  

Fonds voor 

Cultuurparticipatie 

Kromme Nieuwegracht 

70  

3512 HL Utrecht  

Postbus 465  

3500 AL Utrecht 

Tel. 030 2336030 

E-mail: 

mailto:info@cultuurparticipatie.nl
mailto:info@cultuurparticipatie.nl
http://www.cultuurparticipatie.nl/
http://www.cultuurparticipatie.nl/
mailto:erfgoed@cultuurparticipatie.nl
mailto:erfgoed@cultuurparticipatie.nl
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binnenkomst.  hun immaterieel erfgoed zodat het ook in de toekomst 

beoefend kan blijven worden. Door bijvoorbeeld 

nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan of 

nieuwe beoefenaars te betrekken kan het immaterieel 

erfgoed eigen worden gemaakt en krijgt het nieuwe 

toepassingsvormen. 

 

info@cultuurparticipati

e.nl 

Internet: 

www.cultuurparticipatie

.nl 

 

13 Fonds voor 

Cultuurparticipatie – 

creatief gebruik digitaal 

erfgoed 

De subsidie bedraagt 

maximaal € 50.000. 

Tot de aanvragers behoren 

stichtingen en verenigingen 

die zich inzetten voor 

immaterieel erfgoed en 

erfgoedbeoefening. 

 

Deadline: 3 juni 2020 t/m 1 

oktober 2021. 

Het gaat in deze regeling niet om het bewaren van 

digitaal erfgoed, maar om het zichtbaar maken en 

gebruiken. De doelgroep staat daarbij centraal.  

Deze regeling daagt je uit om projecten te ontwikkelen 

waarbij het digitaal erfgoed (her)gebruikt wordt in 

vormen die passen bij de doelgroep. Een videoclip op 

basis van archiefmateriaal, een magazine 

geïnspireerd op een online museumcollectie, of een 

theatervoorstelling door bijvoorbeeld leden van een 

toneelvereniging of scholieren die hiervoor het digitale 

erfgoed over hun stad of dorp hebben gebruikt. 

 

Voor scholieren heeft Fonds voor cultuurparticipatie 

een specifieke regeling mediakunst en 

erfgoedparticipatie. Stem met de adviseurs van het 

fonds af welke subsidieregeling het beste past bij uw 

project.  

 

• Erfgoed-

Communicatie  

Fonds voor 

Cultuurparticipatie 

Kromme Nieuwegracht 

70  

3512 HL Utrecht  

Postbus 465  

3500 AL Utrecht  

Tel. 030-2336030 

E-mail: 

info@cultuurparticipati

e.nl 

Internet: 

www.cultuurparticipatie

.nl 

14 Fonds Podiumkunsten De hoogte van de bijdrage 

verschilt per aanvraag. 

Tot de aanvragers behoren 

kunstenaars en instellingen.  

 

Er geleden verschillende 

deadlines per onderdeel. 

Het doel van het Fonds Podiumkunsten is het 

ondersteunen van alle vormen van professionele 

podiumkunsten in Nederland. Het kan daarbij gaan om 

muziek, muziektheater, dans, theater en festivals. 

 

Het gaat het Fonds Podiumkunsten daarbij om 

kwaliteit in de meest ruime zin van het woord. Naast 

kwaliteit spelen prestaties een steeds belangrijkere rol. 

• Podia Fonds Podiumkunsten 

Koningin Julianaplein 

10 

2595 AA Den Haag 

Postbus 85974 

2508 CR Den Haag 

Tel: 070-7072700 

Fax: 070-3584715 

mailto:info@cultuurparticipatie.nl
mailto:info@cultuurparticipatie.nl
http://www.cultuurparticipatie.nl/
http://www.cultuurparticipatie.nl/
mailto:info@cultuurparticipatie.nl
mailto:info@cultuurparticipatie.nl
http://www.cultuurparticipatie.nl/
http://www.cultuurparticipatie.nl/


 

 

Subsidiematrix Evenementen Altena / TRIAS B.V. / februari 2021 

 

15 

Nr. Programma 

 

Bijdrage Deadline / aanvrager Korte inhoud regeling Projecten Contact 

Het Fonds streeft naar een podiumkunstsector die 

zoveel mogelijk verschillende mensen aanspreekt, 

raakt én midden in de samenleving staat. 

 

Het fonds kent de volgende onderdelen: 

• Tekst en compositie; 

• Maken en produceren; 

• Programmering podia en festivals; 

• Internationalisering; 

• Meerjarige subsidies; 

• Interdisciplinaire projecten. 

 

E-mail: 

info@fondspodiumkun

sten.nl 

Internet: 

https://fondspodiumku

nsten.nl/  

15 Bankgiro Loterij Fonds De hoogte van de bijdrage 

wordt per project bepaald. 

 

Het BankGiro Loterij Fonds 

kent verschillende 

financieringsinstrumenten, 

waaronder subsidies, 

leningen en participaties. 

Beneficianten van de drie 

Goede Doelen loterijen zijn 

uitgesloten van een 

bijdrage. 

 

Tot de aanvragers behoren 

rechtspersonen. 

 

Aanvragen moeten 

minimaal vier maanden 

voor aanvang van het 

project ingediend zijn 

Het BankGiro Loterij Fonds steunt kunst -en 

cultuurinitiatieven die midden in de maatschappij staan 

en onze wereld kritisch bevragen. Initiatieven die 

samen met mensen uit alle lagen van de samenleving 

nieuwe perspectieven ontwikkelen en je uitnodigen om 

de maatschappij op een andere manier vorm te geven. 

 

Het BankGiro Loterij Fonds is onderdeel van Stichting 

DOEN, het fonds van de Goede Doelen Loterijen. 

 

De 4 uitgangspunten van het fonds zijn: 

1. Radicale verbeelding; 

2. Inclusie; 

3. Social Practice; 

4. Verandering en beweging. 

 

• Cultureel-

maatschappelijk 

BankGiro Loterij Fonds 

Postbus 75621 

1070 AP Amsterdam 

E-mail: 

info@bankgiroloterijfon

ds.nl  

Internet: 

www.bankgiroloterijfon

ds.doen.nl 

16 Stichting Zabawas De hoogte van de bijdrage 

wordt per project bepaald. 

Tot de aanvragers behoren 

personen en instellingen. 

 

Aanvragen kunnen 

doorlopend worden 

De stichting kan geldelijke steun verlenen aan 

personen en/of instellingen die een algemeen belang 

beogen op het gebied van Cultuur, Natuur, 

Geneeskunde, Sport en Educatie. Het is de bedoeling 

dat verstrekte donaties met name de Nederlandse 

• O.a. Cultuur en 

sport 

Stichting Zabawas  

Postbus 116  

2630 AC Nootdorp  

Tel.nr: 088-1301510  

E-mail: 

mailto:info@fondspodiumkunsten.nl
mailto:info@fondspodiumkunsten.nl
https://fondspodiumkunsten.nl/
https://fondspodiumkunsten.nl/
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ingediend samenleving ten goede komen. 

 

info@zabawas.nl   

Internet: 

www.zabawas.nl  

 

17 Turing Foundation De hoogte van de bijdrage 

wordt per project bepaald. 

Tot de aanvragers behoren 

musea.  

 

Een aanvraag dient, bij 

voorkeur, minimaal één jaar 

voor de openingsdatum van 

de tentoonstelling te zijn 

ingediend. 

De Turing Foundation is opgericht met een viertal zeer 

verschillende doelstellingen er voor Nederlandse 

organisaties alleen donaties mogelijk op het 

werkterrein kunst.  

 

De Turing foundation ondersteunt kwalitatief 

hoogstaande projecten met een bijzondere publieke 

aantrekkingskracht op het gebied van:  

• Tentoonstellen van beeldende kunst;  

• Publiceren van Nederlandstalige poëzie;  

• Live uitvoeren van klassieke muziek. 

 

• Kunst en 

klassieke 

muziek 

Turing Foundation  

Herengracht 514  

1017 CC Amsterdam  

E-Mail: 

info@turingfoundation.

org 

Internet: 

www.turingfoundation.

org  

18 BPD-cultuurfonds 

 

De hoogte van de bijdrage 

wordt per project bepaald. 

 

Tot de aanvragers behoren 

publiekrechtelijke- en 

privaatrechtelijke 

rechtspersonen. 

 

Sluitingsdata 2021: 

• 1 april, met een 

beoordeling 4 juni 2021; 

• 1 september 2021, met 

een beoordeling 12 

november 2021. 

 

De startdatum moet 

minimaal 4 weken na de 

beoordeling liggen en de 

einddatum moet minimaal 8 

weken na beoordeling 

BPD Cultuurfonds levert een bijdrage aan de kwaliteit 

en de beleving van de openbare ruimte. Zij 

ondersteunen kunst- en cultuurprojecten die 

raakvlakken hebben met architectuur, bouwen, de 

gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, 

gebiedsontwikkeling en kunst in de openbare ruimte. 

• Kunst in 

openbare 

ruimte en 

architectuur 

BPD Cultuurfonds 

IJsbaanpad 1 

1076 CV Amsterdam 

Tel: 020 3049707 

E-mail: 

cultuurfonds@bpd.nl 

Internet: 

www.bpdcultuurfonds.

nl 

mailto:info@zabawas.nl
http://www.zabawas.nl/
mailto:info@turingfoundation.org
mailto:info@turingfoundation.org
http://www.turingfoundation.org/
http://www.turingfoundation.org/
mailto:cultuurfonds@bpd.nl
http://www.bpdcultuurfonds.nl/
http://www.bpdcultuurfonds.nl/
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liggen. 

 

 

19 Stimuleringsfonds 

Creatieve Industrie 

De hoogte van de bijdrage 

verschilt per deelregeling. 

De aanvragers verschillen 

per deelregeling, open 

oproep of voucher. 

 

Er gelden verschillende 

indieningstermijn per 

deelregeling. 

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het 

cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, digitale 

cultuur en alle mogelijke crossovers. Alle bijdragen 

hebben tot doel de creatieve sector te verrijken en 

door samenwerking te streven naar een op cultuur en 

kennis gedreven creatieve economie. 

In specifiek gaat het om de volgende deelregelingen: 

• Deelregeling vormgeving; 

• Deelregeling architectuur; 

• Deelregeling digitale cultuur; 

• Deelregeling experimenten; 

• Deelregeling talentontwikkeling; 

• Deelregeling internationaal samenwerken; 

• Deelregeling Upstream: music x design; 

• Deelregeling immerse\interact; 

• Deelregeling festivals; 

• Deelregeling éénjarige activiteitenprogramma’s 

creatieve industrie; 

• Deelregeling twee- en vierjarige 

activiteitenprogramma's creatieve industrie. 

  

Het Stimuleringsfonds werkt aan verschillende 

programma's gericht op specifieke thema’s en 

doelstellingen, de zogenaamde open oproepen. Kijk 

op de website voor de actuele open oproepen. 

• O.a. culturele 

architectuur en 

vormgeving 

Stimuleringsfonds 

Creatieve Industrie 

Groothandelsgebouw  

Weena 723 

3013 AM Rotterdam 

Postbus 29066 

3001 GB Rotterdam 

Tel: 010 4361600 

E-mail: 

info@stimuleringsfond

s.nl 

Internet: 

http://stimuleringsfonds

.nl/nl/subsidies 

 

20 Stichting Stokroos De ondersteuning kan 

bestaan uit een financiële 

bijdrage, maar ook uit 

coaching. 

Tot de aanvragers behoren 

kunstenaars en ontwerpers. 

 

Aanvragen kunnen 

doorlopend worden 

Het doel van de Stichting Stokroos is het 

ondersteunen van kunstenaars, ontwerpers en 

culturele initiatieven. 

• Kunstenaars Stichting Stokroos 

Biltstraat 156 

3572 BN Utrecht 

Tel: 06-41004305 

E-

mailto:info@stimuleringsfonds.nl
mailto:info@stimuleringsfonds.nl
http://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies
http://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies
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ingediend. mail: mail@stokroos.nl 

Internet: 

https://www.stokroos.nl

/ 

 

21 Stichting Gieskes-

Strijbis Fonds 

De hoogte van de bijdrage 

is ongeveer € 75.000 

donaties per jaar (begroting 

> € 1.000.000). 

 

Tot de aanvragers behoren 

uitvoerders van 

verschillende soorten 

projecten met landelijke 

uitstraling met een looptijd 

van drie tot vijf jaar. 

 

Aanvragen kunnen 

doorlopend worden 

ingediend.  

 

 

Het Gieskes-Strijbis Fonds is een particulier fonds dat 

vooruitgang wil bevorderen op de gebieden kunst en 

cultuur, natuur en milieu, democratie en rechtsstaat en 

medisch onderzoek. 

• O.a. Kunst en 

Cultuur 

Stichting Gieskes-

Strijbis Fonds  

Plantage Middenlaan 

47 

1018 DC Amsterdam 

Tel: 020-8545433 

E-mail: 

kantoor@gieskes-

strijbisfonds.nl 

Internet: 

https://gieskesstrijbisfo

nds.nl/ 

 

22 Ammodo De hoogte van de bijdrage 

verschilt per project. 

Tot de aanvragers horen 

kunstenaars, 

wetenschappers en 

instellingen ruimte.  

 

Aanvragen kunnen 

doorlopend worden 

ingediend. 

 

Ammodo stimuleert kunst en wetenschap. Samen met 

gerenommeerde partners initieert, ontwikkelt en 

ondersteunt Ammodo grensverleggende projecten 

binnen de beeldende kunst, podiumkunst en 

fundamentele wetenschap. 

• Kunst en 

wetenschap 

Stichting Ammodo 

Herengracht 598-600 

1017 CJ Amsterdam 

E-mail: 

info@ammodo.org 

Internet: 

www.ammodo.org.      

23 De Kattendijke / Drucker De hoogte van de bijdrage 

ligt tussen € 500 en € 

1.500, mede afhankelijk van 

de omvang van het project. 

Tot de aanvragers behoren 

instellingen op religieus, 

cultureel en sociaal terrein. 

Het doel van de Kattendijke/Drucker Stichting is het 

verlenen van financiële steun op filantropische 

grondslag. De stichting draagt met name de thema's 

jeugd en educatie een warm hart toe. 

• Jeugd en 

educatie 

Kattendijke/Drucker 

Stichting 

Koninginnelaan 11 

1815 JV Alkmaar 

E-mail: 

info@kattendijkedruck

mailto:mail@stokroos.nl
https://www.stokroos.nl/
https://www.stokroos.nl/
mailto:kantoor@gieskes-strijbisfonds.nl
mailto:kantoor@gieskes-strijbisfonds.nl
https://gieskesstrijbisfonds.nl/
https://gieskesstrijbisfonds.nl/
mailto:info@ammodo.org
http://www.ammodo.org/
mailto:info@kattendijkedrucker.nl
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er.nl 

Internet: 

https://www.kattendijke

drucker.nl  

 

24 Fundatie Van den 

Santheuvel, Sobbe 

De hoogte van de bijdrage 

wordt per project bepaald. 

 

De gemiddelde bijdrage is € 

3.500 per project. 

 

Een instelling komt 

maximaal eenmaal per 3 

jaar in aanmerking voor een 

bijdrage, tenzij het gaat om 

een koepelorganisatie met 

gespreide projecten. 

 

Tot de aanvragers behoren 

rechtspersonen. 

 

Een aanvraag kan elk 

moment worden ingediend.  

7 maal per jaar komen de 

leden bijeen om aanvragen 

te behandelen.  

 

Vergaderdata 2021: 

• 9 februari; 

• 30 maart; 

• 10 mei; 

• 3 juli; 

• 7 september; 

• 25 oktober; 

• 14 december. 

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe ondersteunt 

organisaties die zich inzetten voor mensen die het 

moeilijk hebben in onze maatschappij. De Fundatie 

richt zich op participatie, integratie en 

zelfredzaamheid. De doelgroepen zijn veelal, maar 

niet uitsluitend, jongeren, ouderen en mensen in 

bijzondere omstandigheden, zoals mensen met 

schulden, met een anderstalige achtergrond of met 

een handicap waarvoor extra steun gewenst is. Het 

fonds hanteert de volgende hoofdcategorieën: 

• Educatie & arbeidsparticipatie jongeren; 

• Sociaal-maatschappelijke organisaties; 

• Gehandicapten- en ziekenzorg; 

• Noodhulp; 

• Vluchtelingen; 

• Projecten Werkgelegenheid; 

• Opvanghuizen. 

 

Ook staat het fonds open voor aanvragen t.b.v. 

projecten rondom de thema’s zwerfjongeren, oudere 

migranten en obesitas. 

 

• Participatie Fundatie 

Van den Santheuvel 

Sobbe Stichting 

Herengracht 524 A 

1017 CC Amsterdam 

Tel: 020 6233246 

E-mail: 

info@fundatiesobbe.nl  

Internet: 

www.fundatiesobbe.nl 

 

25 M.A.O.C. Gravin van 

Bylandt Stichting 

De hoogte van de bijdrage 

wordt per geval bepaald. 

Tot de aanvragers behoren 

stichtingen en verenigingen. 

 

Aanvragen kunnen 

doorlopend worden 

ingediend. 

Het doel van de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting 

is financiële steun bieden aan stichtingen en 

verenigingen die projecten tot stand willen brengen in 

het algemeen belang van mens en/of dier in 

Nederland. 

 

• Algemeen 

belang 

M.A.O.C. Gravin van 

Bylandt Stichting 

Wassenaarseweg 64 

2596 CJ Den Haag 

Tel: 070-3246936 

Fax: 070-3284890 

mailto:info@kattendijkedrucker.nl
https://www.kattendijkedrucker.nl/
https://www.kattendijkedrucker.nl/
mailto:info@fundatiesobbe.nl
http://www.fundatiesobbe.nl/
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Het fonds heeft de volgende aandachtsgebieden:  

• sociale bijstand en ontwikkeling; 

• gezondheidszorg en welzijn; 

• maria ouderenzorg; 

• musea; 

• kunsten; 

• boeken, wetenschap en educatie; 

• restauraties en behoud monumenten; 

• dieren, natuur en milieu. 

 

E-mail: 

info@bylandtstichting.

nl 

Internet: 

https://www.bylandtstic

hting.nl/  

26 Stichting Dr. Hendrik 

Muller's Vaderlandsch 

Fonds 

De hoogte van de bijdrage 

verschilt per geval.  

 

De Dr. Hendrik Muller Prijs 

voor de Gedrags- en 

Maatschappij-

wetenschappen is € 25.000. 

Tot de aanvragers behoren 

jonge, veelbelovende 

Nederlanders in hun studie 

(universitair niveau of 

vergelijkbare hogere 

opleiding). 

 

Aanvragen kunnen 

doorlopend worden 

ingediend. 

 

 

Het Fonds verstrekt subsidies voor studiebeurzen, 

restauraties van rijksmonumenten die niet voor 

privédoeleinden worden gebruikt, zoals kerken, orgels, 

molens en standbeelden enz. Groot onderhoud en 

nieuwbouw komen niet in aanmerking voor subsidie. 

Daarnaast subsidieert het ook uitgave van 

belangwekkende wetenschappelijke publicaties, 

catalogi van tentoonstellingen en andere culturele en 

historische publicaties. 

 

Het fonds financiert tevens de Dr. Hendrik Muller Prijs 

voor de Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, 

voor een onderzoeker die een uitzonderlijke prestatie 

op het gebied van de gedrags- en 

maatschappijwetenschappen heeft geleverd. 

 

• Tentoonstelling

en 

Dr. Hendrik Muller's 

Vaderlandsch Fonds 

Jan van Nassaustraat 

102 

2596 BW Den Haag 

Tel: 070-3831241 

E-mail: 

info@mullerfonds.nl 

Internet: 

https://www.mullerfond

s.nl/  

27 Het Kersjes Fonds De Kersjesprijs heeft een 

waarde van € 50.000. De 

studiebeurzen bedragen elk 

€ 15.000. De hoogte van de 

subsidie verschilt per geval. 

Tot de aanvragers behoren 

jonge getalenteerde musici.  

 

Aanvragen kunnen 

doorlopend worden 

ingediend.  

Het doel van Het Kersjes Fonds is het stimuleren van 

jonge, getalenteerde musici en projecten op het 

gebied van kamermuziek. Het fonds verstrekt 

eenmalige projectsubsidies en reikt jaarlijks uit: 

• de Kersjesprijs: voor een bijzonder getalenteerde 

musicus op het gebied van de Nederlandse 

kamermuziek; 

• Jonge musici 

en 

kamermuziek 

Het Kersjes van 

de Groenekan Fonds 

Laan van Poot 178 

2566 EG Den Haag 

 

Mw. A. den Heijer 

Directrice 

mailto:info@bylandtstichting.nl
mailto:info@bylandtstichting.nl
https://www.bylandtstichting.nl/
https://www.bylandtstichting.nl/
mailto:info@mullerfonds.nl
https://www.mullerfonds.nl/
https://www.mullerfonds.nl/
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twee studiebeurzen: voor een jonge talentvolle 

Nederlandse (of in Nederland woonachtige) dirigent en 

violist. 

E-mail: 

annette@hetkersjesfon

ds.nl 

Internet: 

https://www.hetkersjesf

onds.nl/  

 

28 Letterenfonds De hoogte van de bijdrage 

verschilt per project. 

Tot de aanvragers behoren 

schrijvers, vertalers, 

uitgevers en literaire 

festivals 

 

Aanvragen kunnen 

doorlopend worden 

ingediend. 

Het doel van het Nederlands Letterenfonds is het 

stimuleren van de kwaliteit en diversiteit in de literatuur 

en bij te dragen aan de verspreiding en promotie van 

de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en 

buitenland. 

• Literatuur Nederlands 

Letterenfonds 

Nieuwe Prinsengracht 

89 

1018 VR Amsterdam 

Postbus 16588 

1001 RB Amsterdam 

Tel: 020-5207300 

Fax: 020-5207399 

E-mail: 

post@letterenfonds.nl 

Internet: 

http://www.letterenfond

s.nl/  

 

29 Lira Fonds De hoogte van de bijdrage 

verschilt per project. 

Tot de aanvragers behoren 

verenigingen, stichtingen en 

vennootschappen. 

 

Aanvragen kunnen 

doorlopend worden 

ingediend. 

Het doel van de Stichting Lira Fonds is het stimuleren 

van Nederlandse literaire, literair-dramatische en 

muziek-dramatische werken en daarop gebaseerde 

producties. 

 

Het Lira Fonds ondersteunt projecten waarbij 

professionele dichters, schrijvers, vertalers en 

bewerkers betrokken zijn. Dit zijn projecten op het 

terrein van literatuur, toneel, audio- en audiovisuele 

producties zoals hoorspelen en – in zeer beperkte 

mate – film. 

• Literatuur Stichting Lira Fonds 

Kruisweg 793-795 

2132 NG Hoofddorp 

Postbus 3060 

2130 KB Hoofddorp 

Tel: 023-8700203 

E-mail: 

lirafonds@cedar.nl 

Internet: 

https://www.lirafonds.nl

/ 

mailto:annette@hetkersjesfonds.nl
mailto:annette@hetkersjesfonds.nl
https://www.hetkersjesfonds.nl/
https://www.hetkersjesfonds.nl/
mailto:post@letterenfonds.nl
http://www.letterenfonds.nl/
http://www.letterenfonds.nl/
mailto:lirafonds@cedar.nl
https://www.lirafonds.nl/
https://www.lirafonds.nl/
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30 Suzanne Hovinga 

Stichting 

De hoogte van de bijdrage 

verschilt per project. 

Tot de aanvragers behoren 

jongeren en studenten. 

 

Aanvragen kunnen 

doorlopend worden 

ingediend. 

 

 

Het doel van de Suzanne Hovinga Stichting is het 

stimuleren van jongeren om activiteiten te ontplooien 

op het gebied van biofarmaceutische en biomedische 

wetenschappen, natuur- en milieubescherming en 

cultuur. De stichting ondersteunt diverse activiteiten: 

• Wetenschap: het bevorderen van de universitaire 

studies Bio-Farmaceutische Wetenschappen 

(BFW) in Leiden en Biomedische Wetenschappen 

(BMW, Medische Biologie) in Utrecht. Daarnaast 

financiert de stichting activiteiten van studenten 

BFW of BMW; 

• Natuur en milieu: het stimuleren van jongeren om 

projecten te ontwikkelen op het gebied van milieu- 

en natuurbescherming; 

• Cultuur: het stimuleren van de interesse van 

jongeren (± 5 - 25 jaar) voor literatuur, klassieke 

muziek en beeldende kunst. 

 

• Jongeren en 

cultuur 

Suzanne Hovinga 

Stichting 

Ank van der 

Moerstraat 18 

2331 HS Leiden 

E-mail: 

info@suzannehovinga

stichting.nl 

Internet: 

https://www.suzanneho

vingastichting.nl/  

31 Blockbusterfonds De hoogte van de bijdrage 

wordt per project bepaald. 

Een bijdrage bestaat uit:  

• Renteloze lening om 

marketing-

inspanningen te 

financieren;  

• Garantiebijdrage als 

beoogde extra 

inkomsten 

achterblijven.  

• De bijdrage is 

maximaal 50% van de 

begroting. 

 

Tot de aanvragers behoren 

organisaties met een ANBI-

status.  

 

Aanvragen kunnen 

doorlopen worden 

ingediend. Er wordt 

aangeraden om ruim van te 

voren (een half jaar tot een 

jaar te voren) in gesprek te 

gaan met het 

Blockbusterfonds, of een 

(concept)aanvraag in te 

dienen. 

Het Blockbusterfonds is opgericht om het cultureel 

ondernemerschap te stimuleren en de realisatie van 

evenementen met “blockbusterpotentië” mogelijk te 

maken. Een bijzonder cultureel project (eenmalig of 

meerjarig) dat zich richt op een groot en breed publiek, 

kan in aanmerking komen voor een bijdrage als aan 

minimaal 2 van de 3 criteria wordt voldaan:  

• Het project trekt een groot aantal bezoekers;  

• Het project trekt een brede groep bezoekers: 

organisaties die doorgaans een regionaal publiek 

bereiken, trekken met het project een landelijk 

publiek;  

• Het project is een nieuw dan wel onderscheidend 

cultureel initiatief en heeft niet eerder in 

Nederland plaatsgevonden. 

• Cultureel 

ondernemersch

ap 

Blockbusterfonds  

Postbus 19750  

1000 GT Amsterdam 

Herengracht 474  

Amsterdam  

Tel: 06 12419194  

E-mail: 

info@blockbusterfonds

.nl  Internet: 

www.blockbusterfonds.

nl  

mailto:info@suzannehovingastichting.nl
mailto:info@suzannehovingastichting.nl
https://www.suzannehovingastichting.nl/
https://www.suzannehovingastichting.nl/
mailto:info@blockbusterfonds.nl
mailto:info@blockbusterfonds.nl
http://www.blockbusterfonds.nl/
http://www.blockbusterfonds.nl/
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32 Van den Ende 

Foundation 

De bijdrage is in de vorm 

van een studiebeurs voor 

opleiding, cursus of 

workshop. 

 

 

Tot de aanvragers 

jongeren.  

 

De deadlines voor het 

indienen van een 

studiebeurs voor de 

zomercursussen in 2021 en 

voor het studiejaar 

2021/2022 zijn als volgt: 

• Muziek:  15 februari 

2021 

• Dans: 22 februari 2021 

• Theater: 1 maart 2021 

• Film en televisie: 8 

maart 2021 

De VandenEnde Foundation is een particulier 

cultuurfonds dat is opgericht door Joop en Janine van 

den Ende in 2001. De Foundation draagt bij aan het 

versterken en behouden van een divers en kwalitatief 

hoogstaand cultureel klimaat in Nederland, zodat 

jongere generaties kunnen opgroeien in een sfeer van 

belangstelling en respect voor kunst en cultuur. Zo 

dragen zij bij aan een stimulerende en ondernemende 

culturele voedingsbodem die nodig is om talent in de 

cultuur alle kans te kunnen geven. 

 

Let op: er worden alleen aanvragen voor 

studiebeurzen in behandeling genomen. Voor overige 

projecten kunnen geen aanvragen worden ingediend. 

 

Een studiebeurs wordt voor een jaar toegekend. 

Voor een eventuele vervolgbeurs kan je een nieuwe 

aanvraag indienen. 

 

• Studiebeurzen VandenEnde 

Foundation 

Postbus 75461  

1070 AL Amsterdam 

De Boelelaan 32  

1083 HJ Amsterdam 

Tel: 020 57 45 075 

E-mail : info@vdef.nl 

Internet: 

https://vdef.nl/home/ 

33 Fonds Nuts Ohra (FNO) De bijdrage is afhankelijk 

van het soort project en het 

soort programma. 

Tot de aanvragers behoren 

onder andere 

zorginstellingen, 

(universitaire) ziekenhuizen, 

patiëntenverenigingen en 

vrijwilligersorganisaties 

 

De thema’s wijzigen 

regelmatig en daardoor ook 

de indienings-

mogelijkheden (deadlines). 

 

Door het stimuleren en financieren van initiatieven op 

het snijvlak van gezondheidszorg en meedoen aan de 

samenleving, draagt Fonds Nuts Ohra bij aan het 

vergroten van kansen op gezondheid en 

toekomstperspectief.  

 

Met de volgende vier programma’s wil Nuts Ohra de 

komende jaren het verschil gaan maken: 

• GeestKracht 

Elke jongvolwassene kan zichzelf zijn en ook met 

een psychische kwetsbaarheid krachtig meedoen in 

de maatschappij; 

• Gezonde Toekomst Dichterbij: Door het 

ondersteunen van projecten die de gezondheid van 

• Participatie Fonds Nuts Ohra 

Postvak M21.39 

Postbus 229 

1000 AE Amsterdam  

Amstelplein 6 

1096 BC Amsterdam 

Tel: 020 5949690 

E-mail: 

info@fondsnutsohra.nl 

Internet: 

www.fondsnutsohra.nl 

mailto:info@vdef.nl
https://vdef.nl/home/
mailto:info@fondsnutsohra.nl
http://www.fondsnutsohra.nl/
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gezinnen in achterstandssituaties verbeteren, komt 

ook voor deze kinderen en ouders een gezonde 

toekomst dichterbij; 

• Jongeren INC 

FNO streeft naar gelijke kansen voor jongeren met 

een chronische aandoening. Zodat de talenten van 

deze duizenden jongeren ook benut worden 

maatschappij; 

• Klein Geluk: Een bescheiden bijdrage aan de 

kwaliteit van leven van mensen die langdurig 

afhankelijk zijn van intensieve zorg. Er zijn twee 

subsidiemogelijkheden binnen dit programma: 

o materialen, dagbesteding en evenementen; 

• teweegbrengen van structurele verandering d.m.v. 

bewezen methodes. 

 

34 Kansfonds  De hoogte van de bijdrage 

wordt per project bepaald. 

Deze bijdragen variëren van 

€ 1.000 tot ongeveer € 

150.000, afhankelijk van 

de grootte van het project. 

 

Tot de aanvragers behoren 

organisaties zonder 

winstoogmerk.  

Aanvragen kunnen 

doorlopend worden 

ingediend. Kansfonds 

financiert echter geen 

projecten die al gestart zijn. 

 

Kansfonds staat voor een hechte samenleving waarin 

ieder mens telt en meedoet. Kansfonds schept kansen 

voor mensen in kwetsbare situaties. Ze helpen 

initiatieven die bedoeld zijn voor kwetsbare mensen 

die de aansluiting dreigen te missen. En die ervoor 

helpen zorgen dat ze erbij horen en een hoopvol 

perspectief hebben.  

 

Een selectie van de doelgroepen die Kansfonds helpt: 

Zwerfjongeren: 

• Kinderen in armoede; 

• Vluchtelingen in Nederland; 

• Kwetsbare ouderen; 

• Dak- en thuislozen; 

• Tienermoeders. 

 

 

• Doelgroepen: 

mensen in 

kwetsbare 

situaties. 

Stichting Kansfonds 

Utrechtseweg 40 

1213 TV Hilversum 

P.O. Box Postbus 156 

1200 AD Hilversum 

Tel: 035 6249651 

Email: 

info@kansfonds.nl  

Internet: 

www.kansfonds.nl 

mailto:info@kansfonds.nl
http://www.kansfonds.nl/
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35 Stichting Niet Voor 

Jezelf 

De maximale bijdrage is € 

2.500. Een groep kan voor 

de periode van 3 jaar 

maximaal 

€ 5.000 ontvangen. 

Tot de aanvragers behoren 

groepen (minstens 2 a 3 

personen) die een activiteit 

opzetten waarmee zij een 

betere positie willen 

bewerk-stelligen voor 

mensen aan de arme kant 

van Nederland. De bijdrage 

kan via een rechtspersoon 

stichting, vereniging (van de 

groep zelf of via een derde)) 

worden aangevraagd. 

 

Aanvragen kunnen 

doorlopend worden 

ingediend. Het fondsbestuur 

beslist vier keer per jaar 

over de aanvragen.  

 

De jaarlijkse 

indieningstermijnen zijn als 

volgt: 

• 15 maart; 

• 15 juni; 

• 15 september; 

• 15 december. 

 

Doel van de Stichting Niet Voor Jezelf is het leveren 

van een bijdrage aan de positieverbetering van 

personen met een minimuminkomen. Het moet bij 

aanvragen gaan om naar buiten gerichte activiteiten, 

gericht op collectieve belangenbehartiging, 

bewustwording en / of actie rond de problematiek van 

uitkeringsgerechtigden, c.q. het groeien van de kloof 

tussen arm en rijk in Nederland. Ook aanvragen voor 

deskundigheidsbevordering /training en 

studie/onderzoek kunnen in aanmerking komen. Het 

moet echter altijd om groepsactiviteiten gaan. 

Individuele hulp wordt niet door dit fonds verleend.  

• Doelgroep: 

mensen in een 

kwetsbare situatie 

• Kwetsbare 

burgers  

Stichting Niet Voor 

Jezelf 

Jufferkade 66 

3011 VW Rotterdam 

Tel: 030 8801886 

E-mail: 

info@nietvoorjezelf.nl 

Internet: 

www.nietvoorjezelf.nl 

 

36 Stichting Het R.C. 

Maagdenhuis 

De hoogte van de bijdrage 

wordt per aanvraag 

bepaald.  

 

R.C Maagdenhuis verstrekt 

gemiddeld bijdragen onder 

Tot de aanvragers behoren 

non-profit instellingen. 

 

Aanvragen kunnen 

doorlopend worden 

ingediend.  

Het Maagdenhuis ondersteunt maatschappelijke 

projecten die gericht zijn op sociale activering van 

kwetsbare doelgroepen. Jongeren en ouderen zijn de 

primaire doelgroepen. 

Het Maagdenhuis signaleert zelf ‘nieuwe noden’ en 

voert hierin een proactief beleid, wat leidt tot 

• Doelgroep: 

vluchtelingen, 

jongeren en 

ouderen 

• Kwetsbare 

burgers 

Stichting Het R.C. 

Maagdenhuis 

Herengracht 220 

1016 BT Amsterdam 

Tel: 020 6243903 

E-mail: 

mailto:info@nietvoorjezelf.nl
http://www.nietvoorjezelf.nl/
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het niveau van € 10.000. 

Grotere bedragen komen 

voor maar zijn geen 

standaard. 

 

 

 

meerjarige focus programma’s waar het grootste deel 

van het budget heen gaat. In deze programma’s wordt 

samenwerking opgezocht met maatschappelijke 

organisaties en andere fondsen.  

Momenteel heeft Het Maagdenhuis de volgende 

programma’s lopen of in ontwikkeling: 

• Vluchtelingen, traumaverwerking en gezondheid; 

• Vluchtelingen en educatie; 

• Initiatieven van jongeren; 

• Ouderen ‘netwerken onder de radar’ 

 

Een klein deel van het budget wordt besteed aan 

projecten buiten de programma’s. Het gaat veelal om 

projecten van kleinere organisaties, waarbij 

vrijwilligers een grote rol spelen en waarbij het project 

op initiatief van de doelgroep is ontstaan. 

 

info@maagdenhuis.nl  

Internet: 

www.maagdenhuis.nl 

37 RCOAK Stichting 

Rooms Catholyk Oude 

Armen  

De hoogte van de bijdrage 

wordt per aanvraag 

bepaald.  

Tot de aanvragers behoren 

rechtspersonen zonder 

winstoogmerk. 

 

Aanvragen kunnen 

doorlopend worden 

ingediend.  

 

De Stichting Rooms Catholyk Oude Armen Kantoor 

steunt landelijke projecten die de kwaliteit van leven 

van ouderen bevorderen.  

Het project komt in aanmerking voor ondersteuning als 

het gericht is op het vergroten van levensplezier van 

ouderen (minimaal 65+) in Nederland of als het project 

gericht is op armoedebestrijding en ondersteuning van 

kwetsbare groepen van alle leeftijden in Amsterdam.  

Het project moet vervolgens aan de volgende 

voorwaarden voldoen: 

• Er wordt door de aanvrager zelf of andere 

subsidieverstrekkers bijgedragen in de financiering; 

• Het gaat om een éénmalige bijdrage (bij 

uitzondering worden meerjarige projecten 

gehonoreerd). 

 

• Doelgroep: 

ouderen 

Stichting RCOAK 

Keizersgracht 334 

1016 EZ Amsterdam 

Tel: 020 6232288 

E-mail: 

postbus@rcoak.nl 

Internet: www.rcoak.nl 

mailto:info@maagdenhuis.nl
http://www.maagdenhuis.nl/
mailto:postbus@rcoak.nl
http://www.rcoak.nl/


 

 

Subsidiematrix Evenementen Altena / TRIAS B.V. / februari 2021 

 

27 

Nr. Programma 

 

Bijdrage Deadline / aanvrager Korte inhoud regeling Projecten Contact 

RCOAK heeft een voorkeur voor projecten die in de 

startfase verkeren, innovatief zijn en in beperkte tijd 

worden uitgevoerd. 

 

38 Stichting Sluyterman 

van Loo 

De hoogte van de bijdrage 

wordt per aanvraag 

bepaald. 

Tot de aanvragers behoren 

organisaties zonder 

winstoogmerk.  

 

Aanvragen kunnen 

doorlopend worden 

ingediend. Ze worden in 

volgorde van binnenkomst 

behandeld. 

 

Fonds Sluyterman kent vier Nederlandse 

programma’s: 

• Reguliere aanvraag: bevorderen van de kwaliteit 

van leven van kwetsbare ouderen. Kernwaarden 

die hierbij gehanteerd worden zijn: waardigheid, 

zingeving, welbevinden en autonomie; 

• Premieplan: het stimuleren van lokale, kleinschalige 

activiteiten voor ouderen; 

• Themaprogramma: lang leve kunst, ouderen plezier 

laten beleven aan actieve kunstbeoefening; 

• Gouden dagen Programma: stimuleren van 

zorginstellingen om extra culturele en recreatieve 

activiteiten voor bewoners en ouderen uit de wijk te 

organiseren. 

 

• Doelgroep: 

ouderen 

Fonds Sluyterman van 

Loo 

Velserweg 20 

1942 LD Beverwijk 

Tel: 025 1260650 

E-mail: 

info@fondssluyterman

vanloo.nl  

Internet: 

www.fondssluytermanv

anloo.nl 

39 Stichting Zonnige Jeugd De hoogte van de bijdrage 

wordt per project bepaald. 

 

De stichting verstrekt geen 

individuele uitkeringen en 

geen bijdragen in 

exploitatie. 

 

Jaarlijks worden circa 300 

bijdragen variërend van 

€ 500 tot € 25.000 

toegewezen. 

 

 

Tot de aanvragers behoren 

instellingen die werkzaam 

zijn ten behoeve van de 

jeugd. 

 

Aanvragen kunnen 

doorlopend worden 

ingediend.  

 

Het doel van de Stichting Zonnige Jeugd is het 

bevorderen van de geestelijke en lichamelijke 

ontwikkeling van de jeugd (kinderen van 4 tot 18 jaar). 

Hiertoe verstrekt de stichting financiële steun aan 

instellingen die werkzaam zijn ten behoeve van de 

jeugd, bij voorkeur aan instellingen waarbij vrijwilligers 

betrokken zijn. Dit zijn onder andere buurthuizen, 

jeugdwelzijnsorganisaties, scoutinggroepen, 

speeltuinverenigingen, scholen voor speciaal 

onderwijs en instellingen voor kortdurend 

beroepsonderwijs. 

• Doelgroep: 

jongeren 

Stichting Zonnige 

Jeugd 

Menno Simonszweg 

101 

2014 SC Haarlem 

Tel: 023 5535995 

E-mail: 

stichting@zonnigejeug

d.nl 

Internet: 

www.zonnigejeugd.nl  

mailto:info@fondssluytermanvanloo.nl
mailto:info@fondssluytermanvanloo.nl
http://www.fondssluytermanvanloo.nl/
http://www.fondssluytermanvanloo.nl/
http://companyweb/Projects/Publieke%20Sector/2.%20direct/Gemeente%20Maasgouw/Users/Conny.DESKTOP-9ACU0RS.000/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/marvinchirino/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/sylviavandenabeelen/AppData/Local/Microsoft/Denktank/roygolsteijn.TRIAS/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/sylviavandenabeelen/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/roygolsteijn.TRIAS/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Downloads/www.zonnigejeugd.nl
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40 Fonds Gehandicapten-

sport 

De hoogte van de bijdrage 

wordt per geval bepaald. 

 

De aangevraagde subsidie 

is maximaal 

€ 4.000 voor een periode 

van maximaal 3 jaar en 

dient bestemd te zijn ter 

dekking van de meerkosten 

verbonden aan de aanschaf 

of de activiteit. 

 

Tot de aanvragers behoren 

(sport)organisaties zonder 

winstoogmerk. 

 

Aanvragen kunnen 

doorlopend worden 

ingediend. 

 

Het fonds ondersteunt en stimuleert sportbeoefening 

door mensen met een handicap. Subsidie kan worden 

verleend voor de aanschaf van speciaal sport- en 

spelmateriaal, de financiering van sportevenementen, 

de realisering van specifieke bouwtechnische 

aanpassingen én innovatieve projecten met als doel 

de promotie of stimulering van sport voor mensen met 

een handicap.  

 

Uitsluitend sporten die erkend zijn door 

Gehandicaptensport Nederland of sporten beoefend 

binnen sportbonden aangesloten bij NOC*NSF komen 

voor een bijdrage in aanmerking. 

• Gehandicapten

-sport 

Algemeen  

Fonds 

Gehandicaptensport  

Bankrashof 3 

1183 NP Amstelveen 

Tel: 020 7372170 

E-mail: 

info@fondsgehandicap

tensport.nl  

Internet: 

www.fondsgehandicap

tensport.nl 

41 Fonds NME De hoogte van de bijdrage 

is maximaal 25% in de vorm 

van een gift of 

garantiestelling. Een project 

moet vanuit meerdere 

bronnen worden 

gefinancierd.  

 

Tot de aanvragers behoren 

stichtingen, verenigingen en 

particulieren al dan niet in 

groepsverband. 

 

Aanvragen kunnen 

doorlopend worden 

ingediend. Maar worden 

behandeld tijdens de 

eerstvolgende 

bestuursvergadering. 

Het doel van het Fonds NME is het stimuleren van 

initiatieven voor natuur- en milieueducatie in 

Nederland. Het fonds wil in tijden van lagere 

overheidssubsidies een extra impuls geven aan 

ondernemerschap in de NME-sector.  

 

Het initiatief moet in verbinding staan met bestaande 

vrijwilligersgroepen of aanzetten tot nieuwe 

vrijwilligersgroepen. De volgende thema’s in 

verbinding met natuur en/of milieu sluiten aan op de 

criteria van Fonds NME:  

• Groen en biodiversiteit; 

• Klimaatadaptatie en duurzaamheid; 

• Circulaire economie. 

 

• Educatie, natuur 

en milieu 

• Biodiversiteit 

Fonds NME onderdeel 

van de Van Dijk 

Nijkamp stichting 

Plantage Middenlaan 

2-c 

1018 DD Amsterdam 

Tel: 020 6228115 

E-mail: 

info@vandijknijkamp.nl 

Internet: 

http://fondsnme.nl/ 

42 Stichting DOEN De stichting maakt 

onderscheid tussen 

projectsubsidies, 

programmasubsidies en 

institutionele subsidies. De 

Tot de aanvragers behoren 

rechtspersonen. 

 

Aanvragen kunnen 

doorlopend worden 

Het doel is het ondersteunen van zowel kleine als 

grote initiatieven die bijdragen aan een groenere, 

socialere en creatievere samenleving. 

Vanaf januari 2016 is de ondersteuning van kunst- en 

cultuurprojecten komen te vervallen. Deze 

• Groene, sociale 

en creatieve 

initiatieven 

Stichting DOEN  

Van Eeghenstraat 70  

1071 GK Amsterdam   

Postbus 75621  

1070 AP Amsterdam  

mailto:info@fondsgehandicaptensport.nl
mailto:info@fondsgehandicaptensport.nl
http://www.fondsgehandicaptensport.nl/
http://www.fondsgehandicaptensport.nl/
mailto:info@vandijknijkamp.nl
http://fondsnme.nl/
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hoogte van de bijdrage 

verschilt per geval. 

ingediend bij Stichting 

DOEN. De aanvraag moet 

minimaal vier maanden 

voor de start van de 

activiteit zijn ingediend. 

ondersteuning kan dan worden aangevraagd bij het 

nieuwe BankGiro Loterij Fonds. 

 

De stichting steunt projecten in Nederland en 

daarbuiten die gericht zijn op de volgende thema's: 

• Groen - groene en innovatieve economie; 

• Sociaal - sociale samenleving waarin iedereen kan 

meedoen; 

• Creatief - creativiteit in de samenleving. 

 

Tel: 020 5737333  

Fax: 020 5737370  

E-mail: doen@doen.nl 

Internet: www.doen.nl 

 

43 Sam& De hoogte van de bijdrage 

verschilt per project. 

Tot de aanvragers behoren 

jongeren, ouders en 

organisaties. 

Sam& is er voor alle circa 398.000 kinderen van 0 - 21 

jaar die opgroeien in armere gezinnen.  

 

Sam& is het samenwerkingsverband tussen Leergeld 

Nederland, Jeugdfonds Sport en Cultuur, Stichting 

Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. Veel 

gemeenten werken samen met Sam&. 

 

• Armoedebeleid 

en sport 

Stichting Samen voor 

Alle Kinderen 

Van Nelleweg 1 

(ingang 3) 

3044 BC Rotterdam 

Tel: 010 3075909  

E-mail: 

info@samenvooralleki

nderen.nl 

Internet: 

https://www.samenvoo

rallekinderen.nl/ 

 

44 Jeugdfonds Sport & 

Cultuur 

De hoogte van de bijdrage 

wordt per geval bepaald. De 

contributie of het lesgeld 

wordt direct betaald aan de 

sportclub of instelling waar 

het kind les heeft. 

 

Aanvragen kunnen worden 

ingediend bij het 

Jeugdfonds Sport & Cultuur 

in de gemeente of provincie 

waar de jongere woont. 

Het doel is ervoor zorgen dat kinderen en jongeren 

tussen de 4 en 18 jaar die opgroeien in armoede, toch 

kunnen sporten of aan kunst en cultuur kunnen doen. 

 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is actief in ruim 200 

gemeenten en in alle provincies. Gemeenten met 

meer dan 100.000 inwoners hebben een zelfstandig 

Jeugdfonds Sport & Cultuur, gemeenten met minder 

dan 100.000 inwoners zijn aangesloten bij een 

provinciaal fonds. 

• Jeugd in 

combinatie met 

cultuur en sport 

Jeugdfonds Sport & 

Cultuur 

Vliegtuigstraat 6F 

1059 CL Amsterdam 

Tel: 020 695 78 48 

E-mail: 

info@jeugdfondssporte

ncultuur.nl  

Internet: 

https://jeugdfondssport

mailto:doen@doen.nl
http://www.doen.nl/
mailto:info@samenvoorallekinderen.nl
mailto:info@samenvoorallekinderen.nl
https://www.samenvoorallekinderen.nl/
https://www.samenvoorallekinderen.nl/
mailto:info@jeugdfondssportencultuur.nl
mailto:info@jeugdfondssportencultuur.nl
https://jeugdfondssportencultuur.nl/
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Het fonds betaalt de contributie of het lesgeld voor 

kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld 

is om te sporten, muziek te maken, te dansen, te 

schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te 

doen. Men komt in aanmerking voor een bijdrage als 

men een inkomen op minimumniveau heeft. 

 

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen 

voor een bijdrage moeten worden gedaan door een 

intermediair, bijvoorbeeld een leerkracht, 

buurtsportcoach, sociaal wijkteam of 

schuldhulpverlener. 

 

encultuur.nl/ 

 

 

45 Garantiefonds 

evenementen 

Nnb Nnb Er komt een garantiefonds voor evenementen, zodat 

organisatoren aan de slag kunnen met het plannen en 

opzetten van bijvoorbeeld festivals, vanaf een moment 

dat dat weer verantwoord is. Daarbij wordt nu gedacht 

aan 1 juli. De precieze invulling werkt het kabinet nog 

uit. Er is minimaal € 300 miljoen voor gereserveerd. 

• Evenementen 

breed 

Internet: 

https://www.rijksoverhe

id.nl/actueel/nieuws/20

21/01/21/forse-

uitbreiding-steun--en-

herstelpakket en 

https://www.rijksoverhe

id.nl/documenten/kam

erstukken/2021/01/21/

kamerbrief-uitbreiding-

economisch-steun--en-

herstelpakket  

 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/21/forse-uitbreiding-steun--en-herstelpakket
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/21/forse-uitbreiding-steun--en-herstelpakket
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/21/forse-uitbreiding-steun--en-herstelpakket
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/21/forse-uitbreiding-steun--en-herstelpakket
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/21/forse-uitbreiding-steun--en-herstelpakket
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/21/kamerbrief-uitbreiding-economisch-steun--en-herstelpakket
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/21/kamerbrief-uitbreiding-economisch-steun--en-herstelpakket
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/21/kamerbrief-uitbreiding-economisch-steun--en-herstelpakket
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/21/kamerbrief-uitbreiding-economisch-steun--en-herstelpakket
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/21/kamerbrief-uitbreiding-economisch-steun--en-herstelpakket
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/21/kamerbrief-uitbreiding-economisch-steun--en-herstelpakket

