












• Betrokken burgers

– Discriminatie en vooroordelen wegnemen

– Eigen mogelijkheden (bewustworden, versterken, benutten)

– Vaardigheden (ontwikkelen en verbeteren)

– Anderen ontmoeten

• Betrokken buurten

– Ontmoetingsplekken in de buurt (burgerinitiatieven): dorps- en buurthuizen, 
verenigingshuizen, speeltuinen, moestuinen, buurtwerkkamers, skateparken

– Anderen leren kennen

– Samen bouwen aan een betere community

Mens & Maatschappij



Kunst & Cultuur



Kunst & Cultuur

• Projecten die zich inzetten voor een creatieve, sociale en inclusieve samenleving

• Gericht op vier impactdoelen: Verbinden, Verrijken, Maatschappelijke Waarde en 
Toegankelijkheid (fysiek en sociaal)

• Voor stichtingen en verenigingen, zoals vrijwilligersorganisaties, die zich inzetten voor 
kunstbeoefening in de vrije tijd maar ook voor professionele instellingen en makers

• Regelingen/beleidslijnen:

1) Voorstellingen, tentoonstellingen en festivals

2) Cultuureducatie

3) Kunstbeoefening in de vrije tijd

4) Impactproducties

5) Community-arts

6) Aanpassingen aan gebouw of terrein

7) Aanpassingen vrijwilligersbeleid

8) Overige projecten



Regelingen interessant voor amateurkunstgroepen

Kunst in de vrije tijd
• Stichtingen en verenigingen

• Artistieke/technische ontwikkeling deelnemers

• Presentatiemoment publiek

• Verbinding met en tussen nieuwe doelgroepen

• Buitengewone samenwerking

• Niet: geen uniformen, instrumenten, geen vaste exploitatiekosten, geen regulier 
cursusaanbod

• Coulanceregeling t/m 31 december: loslaten criteria > boost geven, opbouwen sector, 
behouden en werven deelnemers/leden, organisatie-ondersteuning, 
deskundigheidsbevordering bestuur, eigen ideeën indienen

Aanpassingen gebouw of terrein verenigingsgebouw 
• Openbare ontmoetingsplekken in buurten, wijken of gemeenschappen > ook gebouw voor 

meerdere verenigingen tegelijk > burgerinitiatieven > voor de hele buurt

• Inrichting, verbouwing, uitbreiding of renovatie van het pand > aanvrager eigenaar





Projectaanvraag

Aanvraag indienen

• Online account aanmaken www.vsbfonds.nl

• Aanvraagformulier invullen en versturen

• Documenten: uittreksel Kamer van Koophandel, recent rekeningafschrift, projectplan,  
projectbegroting inclusief dekkingsplan, begeleidende brief bij uw aanvraag (niet verplicht)

• Bij aanvragen boven € 10.000 vragen we ook: statuten, jaarverslag, jaarrekening (incl. balans 
en winst- & verliesrekening

Wat zet je in een projectaanvraag?

• Aansluiting bij (de missie van) het fonds

• Doelstelling, aanpak en beoogd effect

• Doelgroep (inclusief aanleiding/noodzaak)

• Wat ga je doen en met wie?

• Tijdspad (denk aan aanvraagtermijn)

• Een duidelijke en realistische begroting plus dekkingsplan

• Betrokken partijen (financiers, stakeholders)

• Communicatie

• Evaluatie en impactmeting



Tips

VSBfonds biedt via haar website:

• Online cursus fondsenwerving

• Voorbereiding aanvraag

Schrijf:
Kort en bondig
Eerlijk, transparant en vanuit jezelf
Wees expliciet over jouw maatschappelijke visie en beoogde effecten

Betrek bij de ontwikkeling van een initiatief:
De doelgroep (representativiteit, legitimiteit)
Stakeholders (duurzame follow up)

Maak expliciet:
Welke effecten je wilt bereiken en bij welke doelgroep

Leg contact:
Met fondsen, financiers en andere stakeholders (voordat je een aanvraag indient)

https://www.vsbfonds.nl/over-vsbfonds/aanvragen/online-cursus-fondsenwerving
https://www.vsbfonds.nl/over-vsbfonds/aanvragen/tips-voor-invullen-aanvraagformulier


Donatie op Locatie: onze regio-adviseurs gaan op locatie of online in gesprek met 
initiatiefnemers die al een aanvraag hebben ingediend (als onderdeel van het 
behandelproces). Ook organiseren we spreekuren en voorlichtingsbijeenkomsten om 
een idee te pitchen. 

Regioteam met mailbox en telefoonlijn

Communicatietools



www.vsbfonds.nl




