Fondsenwerving

Mogelijkheden voor financiering van een buurtinitiatief
Er zijn verschillende manieren om voor een buurtinitiatief een financiële bijdrage aan te vragen. In dit
overzicht staan diverse mogelijkheden.
Niet elk fonds ondersteunt elk initiatief. Het is goed om u te verdiepen in de diverse mogelijkheden,
de voorwaarden en te bekijken wat het beste aansluit bij het initiatief.
Uiteraard kunt u altijd contact opnemen met Mooi Zo Goed Zo als u meer wilt weten over de diverse
fondsen en de mogelijkheden. www.mooizogoedzo.nl
Almere




Wijkbudget gemeente Almere: www.almere.nl/over-almere/wijkbudgetten/
Of vraag een aanvraagformulier aan via het gebiedskantoor van uw stadsdeel
www.hetalmerefonds.nl 4 x per jaar indienen
https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/almere/cooperatiefonds/
1 x per jaar, voorstel indienen in het eerste kwartaal.

Provincie



www.streekfondsflevoland.nl
www.cultuurfonds.nl/flevoland

Landelijk


www.burendag.nl (3de weekend september, buurtinitiatief)








Voor onderstaande dient u een stichting of vereniging te zijn met Kamer van Koophandel
(KvK)-inschrijving
www.nldoet.nl (3de weekend maart, bedoeld voor organisaties, alleen met KvKnummer)
www.doen.nl (voor grote projecten)
www.oranjefonds.nl
Www.jantjebeton.nl (buiten spelen)
www.skanfonds.nl (leefbaarheid, weerbaarheid, samenleving – armoedebestrijding)
www.vsbfonds.nl

Interessante websites



fondsenwervingwebinars.nl
vrijwilligerswerk.nl/organiseren/fondsenwerven

De maatschappelijke matchmaker www.mooizogoedzo.nl

januari 2016

Pagina 1 van 3

Fondsenwerving




www.fondswervingonline.nl
www.subsidietotaal.nl/

Zelf opzetten van acties






Sponsorloop
Lege flessenactie (of lege flessenbonnetjes inzamelen bij supermarkt)
Opbrengst van Rommelroute in initiatief investeren
Gezamenlijk kosten dragen voor een initiatief
Ondernemers uit de buurt vragen om een bijdrage te leveren (in natura of financiën)

Crowdfunding
Dit is een oproep via internet, waarbij u mensen vraagt een financiële bijdrage te leveren aan het
initiatief. Hierbij kan u afspreken dat de bijdrage éénmalig is en niet wordt terugbetaald of dat de
bijdrage na een bepaalde periode wordt terugbetaald. Het ligt aan het soort initiatief dat u wilt gaan
opzetten.
http://www.fundwijzer.nl/platformen
http://www.crowdfunding.nl/
Algemene tips









Zorg voor een goede begroting, waarbij u liever iets te veel benoemt dan te weinig.
Zorg voor co-financiering, dat betekent dat u van meerdere bronnen uw financiering krijgt.
(wed niet op 1 paard)
Kijk goed naar de doelstelling van het fonds en de voorwaarden. Zorg dat uw aanvraag hier
zo goed mogelijk op aansluit. Zorg per aanvraag voor maatwerk.
Zorg voor voldoende draagkracht in de buurt en vergroot daarmee de mogelijkheid dat
mensen bijdragen aan het initiatief
Leg contacten met ondernemers of bedrijven die iets voor het initiatief kunnen betekenen.
Mocht dat niet lukken, dan kunt u www.mooizogoedzo.nl inschakelen.
Ga overal op af en vertel met heel veel enthousiasme en gedrevenheid over het initiatief.
Koppel uw initiatief aan bijvoorbeeld Burendag of NLDoet. U kunt bij het Oranjefonds dan
ongeveer € 400,-- aanvragen.
U maakt meer kans als u kunt laten zien dat de buurtbewoners zelf ook handen uit de
mouwen willen steken en/of een stukje mee financieren.

Meer weten? Kijk eens op
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www.mooizogoedzo.nl
www.facebook.com/mooizogoedzo of email almere@mooizogoedzo.nl
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