Fondsenwerving
Voor een overzicht van alle subsidiefondsen is het FondsenBoek 2016 het meest gedegen
standaardwerk. Naast informatie over de fondsen en hun doelstellingen bevat de uitgave ook een
handleiding voor het aanvragen van subsidie. Stap voor stap wordt hele proces van de
fondsenwerving doorlopen; vanaf het ontstaan van het idee, de oriëntatie, de toetsing van het
draagvlak, het opzetten van een strategie, naar het opstellen van het projectplan en het schrijven
van de aanvraag. Het geheel wordt onderbouwd met voorbeelden uit de praktijk.
Voor het werven van fondsen en het opstellen van een subsidie-aanvraag kan tevens de gratis
brochure Fondsenwerving voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties geraadpleegd worden.
Sommige gemeenten, waaronder de Gemeente Raalte, bieden via Open4Funding een thematische
fondsenzoeker aan.
Fondsenvoorouderen.nl geeft een overzicht van elf fondsen die subsidie verlenen aan projecten
rond het welzijn van ouderen. Hoewel het accent ligt op medische zorg, staan bijna alle fondsen open
voor subsidieaanvragen voor de verbetering van de leefomgeving van ouderen.
Crowdfunding
De Stichting Lokale Fondsen Nederland ondersteunt initiatiefnemers met het organiseren van
crowdfunding. Hiervoor wordt een lokaal fonds opgericht, waarna de fondsenwerving in beweging
wordt gebracht via onder andere:
 Fondsenwerving bij particulieren (giften, donaties, schenkingen en nalatenschappen)
 Sponsoring (bedrijfsleven)
 Vermogensfondsen
 Overheid (subsidies)
Het internetplatform Voor je buurt levert praktische informatie voor het opzetten en realiseren van
initiatieven via crowdfunding. Daarnaast coördineert het platform een groeiend netwerk van fondsen
en andere partijen die structureel mee doneren, zoals het VSBfonds (Programma Nieuwe
ontmoetingen, tot €2.500), KNHM (expertadvies) en Stichting DOEN (Programma Nieuwe
ontmoetingsplekken, tot €5.000).
Europese subsidies
De Fund-Finder is een publicatie van de Europese Commissie en biedt een uitgebreid overzicht van
subsidieprogramma’s die in Europa van toepassing zijn voor culturele en creatieve projecten. De gids
bevat een selectie van publieke en private subsidiemogelijkheden, zowel in Europa als daarbuiten.
Een lijst met online informatiebronnen wijst de weg naar verdere informatie. De tekst is in het
Engels.

