
Informatieavond Informatieavond Informatieavond Informatieavond 
fondsenwervingfondsenwervingfondsenwervingfondsenwerving

23 maart 2016



Agenda voor vanavondAgenda voor vanavondAgenda voor vanavondAgenda voor vanavond

1. Welkom en voorstellen aanwezigen
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6. Fonds Regio Hollands Midden

7. Afsluiting

8. Borrel





Fondsenwerving ScoutingFondsenwerving ScoutingFondsenwerving ScoutingFondsenwerving Scouting

Avi Rewat (Fonds 1818)

rewat@fonds1818.nl / 070 375 49 59



• Inleiding en voorstellen

• De fondsenwereld

• Kiezen van het juiste fonds

• Projectplan



Maak volgend project SMART

• Het verbouwen van je eigen clubhuis

• Specifiek

• Meetbaar

• Acceptabel

• Realistisch

• Tijdsgebonden



• S: wie/wat/waarom=verbouwing clubhuis

• M:waar/wanneer/hoeveel

• A: vergunningen, bestemmingsplan?

• R: budget, tijdspad?

• T: Tijdspad? 



Fondsenwervende fondsenFondsenwervende fondsenFondsenwervende fondsenFondsenwervende fondsen

Collectes

Mailings

Nalatenschappen

Loterijen

Hartstichting Jantje Beton Oranje Fonds



OverheidsfondsenOverheidsfondsenOverheidsfondsenOverheidsfondsen

ten laste van de begroting van een ministerie



Bedrijfsfondsen

verlies- en winstrekening bedrijf 

of eenmalige donatie



Vermogensfondsen

eigen geld dus autonoom



•Donaties

•Leningen

•Garanties

•Kennis

•Advies

•Netwerk



Steun aan (beginnende) consumentenorganisaties (St. Anne Fransenfonds) 

Landelijke projecten in de gezondheidszorg (Innovatiefonds Zorgverzekeraars) 

Ondersteunen en stimuleren van het componeren van verschillende soorten 

muziek in Nederland (Fontein Fuynhout Fonds)  Activiteiten op het gebied 

van amateurkunst en professionele podiumkunst (Fonds voor Amateurkunst 

en Podiumkunst) Algemeen belang daar waar het bestuur dat wenselijk acht 

(Levi Lassen) Steun aan behoeftige personen (St. De Korinthiërs) In stand 

houden vrijstaande historische klokkenstoelen (Restauratie Hulpfonds 

Klokkenstoelen) Menswaardig en rechtvaardig bestaan voor iedereen 

(St Kledinginzameling Charitatieve Instellingen) Kinderen die in hun 

ontwikkeling worden belemmerd of bedreigd (Kinderpostzegels Nederland) 



Wat kan je bij F1818 aanvragen?

• Aanschaf materiaal / inrichting

• Renovatie / nieuwbouw clubhuis 

• Activiteiten zoals kampen (alleen voor kwtesbare doelgroepen)

• Bedragen verschillen per project.



•Criteria

•Termijnen voor indienen

•Wél of geen formulier

•Aanvraag op maat

•Wees eerlijk, compleet, realistisch, positief, helder 

en duidelijk

•Persoonlijke benadering kost tijd maar helpt wel



Aanbiedingsbrief

Aanvraagformulier en/of projectplan  

Begroting + eventueel offertes

Dekkingsplan

Relevante extra informatie

Statuten

Uittreksel KvK

Meest recente jaarrekening



Het projectplanHet projectplanHet projectplanHet projectplan

• Doelstelling

• Doelgroep

• Beoogde resultaten

• Wat wordt uitgevoerd door wie

• samenwerkingspartners

• Looptijd / tijdsplan

• Eindverslag



Het dekkingsplanHet dekkingsplanHet dekkingsplanHet dekkingsplan

Aangeschreven ter dekking van het tekort:

• Gemeente € …..

• Eigen bijdrage € …..

• Fonds A € …..

• Fonds B € …..

• Bedrijf C € …..

• Bedrijf D € …..

Totaal dekkingsplan € …..



Maak volgend project SMART

• Regionale scouting wedstrijden RSW

• Specifiek

• Meetbaar

• Acceptabel

• Realistisch

• Tijdsgebonden



• S: wie/wat/waarom

• M:waar/wanneer/hoeveel

• A: toezegging ouders, niet te gevaarlijk  

• R: budget, tijdspad?

• T: Tijdspad? 



•Lees voorwaarden contractbrief heel goed

•Houd subsidiënt op de hoogte, zeker financieel.

•Houd rekening met inhoudelijke en financiële

verantwoording die je na afloop toe moet sturen



CROWDFUNDING



•
Het ophalen van geld bij een grote massa 
kleine investeerders 

•
Zorgen voor draagvlak

•
Inzetten van het eigen netwerk, netwerk van anderen, olievlek

•
Inzet social media

•
Gebruikmaken van platforms of zelf doen



•
Bron: www.douwenkoren.nl

K&C: voordekunst – Micromecenaat

Duurzaamheid: Groene Marktplaats
Buurt: Groen Beweegt – Voor je buurt
Maatschappelijk: 121donation – 4just1 – projectgeld.nl - PiffWorld



•
Filmpje maken

•
Goede teksten

•
Constant netwerk aanspreken -> Social Media

•
Drie kringen: familie & vrienden – kennissen – onbekenden

•
Zorgen voor publiciteit

•
Voor wat hoort wat – maak het niet te duur



•
Partnership met Voordekunst en Voorjebuurt

•
Actie via eigen kanaal of ander platform mag ook

•
Vooraf afspraken maken



2

7



Vragen waarop nog geen antwoord Vragen waarop nog geen antwoord Vragen waarop nog geen antwoord Vragen waarop nog geen antwoord 
is gegeven….is gegeven….is gegeven….is gegeven….

Heel veel succes!



www.fonds1818.nlwww.fonds1818.nlwww.fonds1818.nlwww.fonds1818.nl



Pauze



Ervaringen met fondsenwerving door 
Scouting Jan van Galen



Of van de Buts naar de TUCK



Van loods naar een “Hal”



Van loods naar een “HAL”

• Plannen maken voor de nieuwbouw

• Alvast voorbespreken met fondsen?

• Begroting maken naar waarheid

• Financiele behoefte in kaart brengen

• Plannen maken waar welke subsidie

• Aanvragen in  orde maken

• …wachten en duimen



Van loods naar een “HAL”

• Begroting maken naar waarheid



Van loods naar een “HAL”

• Financiele behoefte in kaart brengen

€ 1000,00



De begroting

• Loods 15.000

• Montage 10.000

• Grondwerk 10.000

• Rijplaten     1.000

• Vergunningen 1.500

• Elektra 1.500

• Sloop oude loods       1.000

• Totaal: 40.000

• Eigen middelen 10.000

• *Eigen inzet vrijwilligers  6.000

• Acties                                  1.500

• Sponsoring 2.500

• Totaal eigen middelen   20.000

Tekort:

• Fondsen verdeling?



Van loods naar een “HAL”

• Aanvragen in orde maken



Van loods naar een “HAL”

• Terwijl je zit te wachten op de diverse uitslagen hier nog enkele tips & trics:

• Zorg dat de financien overzichtelijk zijn en vooral kloppen want ze vragen je het 
hemd van het lijf

• Zorg dat reserveringen duidelijke bestemmingen hebben!

• Informeer tussendoor de subsidieverstrekker als aanvragen zijn toegewezen of 
afgewezen

• Start het project pas als alles rond is

• Succes met de opening of de doop



Ervaringen met fondsenwerving door 
Scouting Shawano’s Lisse



De Shawano’s

• 1962 – opgericht op een zolder van een oude houtschuur

• 1964 – verhuisd naar oude houten barak

• 1983 – huidige terrein gekregen

• 1984 – start bouw clubhuis

• 1990 – start waterwerk, met gehuurde vletten

• 1993 – aanschaf eerste vletten en sleepboot (alles tweedehands)

• 1997 – bouw botenloods

• 2003 – renovatie buiten- en binnenmuren clubhuis (tevens 
stopzetting subsidie vanuit gemeente)

• 2007 – vervanging dak clubhuis



Sparen, klussen, sparen, klussen...

• Leiding is veel tijd kwijt aan ‘nevenzaken’, zoals extra klussen aan 
gebouwen en boten en (de voorbereiding van) financiële acties;

• Acties gaan ten koste van de opkomsten;

• Slecht gebouw zorgt voor minder verhuur mogelijkheden;

• Slecht materiaal zorgt voor frustratie bij leiding en leden...
• ... moeten we nu alweer roeien naar de Kaag?

• ... de tenten lekken!

• Weinig mogelijkheden tot extraatjes, zoals bijdrage aan een 
leidingweekend of kosten voor PR.



2008: 2 oplossingen

1. Strictere scheiding stichting en vereniging:

• De vereniging is er voor de leden en het programma;

• De stichting is er voor het verkrijgen en beheren van materiaal en gebouwen;

2. Fondsenwerving!



Actief fondsenwervingsbeleid

• Wensen komen uit acute noodzaak, meerjaren onderhoudsplan of de 
vereniging;

• Elke aanschaf van EUR 1000,- of meer gaat via de fondsencommissie;

• Stichtingbestuur schrijft fondsen aan voor materialen en gebouwen;

• Verenigingsbestuur schrijft fondsen aan voor activiteiten;

• Zo veel mogelijk nieuw (duurzaam) materiaal, i.p.v. tweedehands;

• Inzet vrijwilligers bij onderhoud en ver-/nieuwbouw beperkt tot 
technische dienst en plus scouts, leiding zoveel mogelijk ontzien (rest 
van het werk uitbesteden);

• Nog steeds acties met leiding en jeugdleden, maar wel selectief!



(Een deel van ) de resultaten...

2009: nieuwbouw sleepboot 2010: renovatie houtwerk schouw

2016: nieuwe kampvuurkuil

2011: nieuwe tenten

2012: nieuwe vlaggenmast

2012: jubileumweekend

2012: reünie

2012: versteviging botenloods

2013: nieuw dak botenloods

2014: nieuwe zeilen lelievletten

2014: nieuwe lelievlet

2014: deelname Nawaka

2014: nieuwe kunststof kozijnen 

botenloods

2015: nieuwe picknicktafels

2016: nieuwe lelievlet??

2016: nieuwe dektenten??

2010 - ????: zomerstunt



Mogelijk gemaakt door...
• Fonds1818

• Houtkampgroep (reeds opgeheven)

• Pape-fonds

• Stichting Boschuysen

• Stichting Specsavers Steunt 
(stemactie)

• Gemeente (goed zoeken in beleid)

• Kindergemeenteraad

• Meerlandenfonds

• Rabobank coöperatiefonds

• Rabobank clubkasactie

• Stichting Ruigrok

• Schipholfonds

• VSB Fonds

• Kinderfonds Lisse (bijna opgeheven)

• Kansfonds (voormalig Skanfonds)

• Stichting Weeshuis der 
Doopsgezinden

• Coöpfonds Lisse

• Scouting Nederland Fonds

• Steunfonds Regio Hollands Midden

• Rotary Lisse

• Lionsclub

• NL Doet



Tips

• Zorg ervoor dat je, voordat je begint, de statuten, KvK-uittreksel en 
jaarrekening klaar hebt liggen. Dit kost eenmalig wat tijd, maar kun je 
daarna vele keren gebruiken;

• Kijk rond naar sites van andere groepen: welke subsidiegevers/ 
sponsoren worden hier benoemd?;

• Houd de lokale en regionale kranten in de gaten, hier wordt nog wel 
eens door fondsen in geadverteerd;

• Durf te vragen! Ook al is het niet de eerste keer bij hetzelfde fonds;



Steunstichting Scouting Regio Hollands 
Midden (Het Regiofonds)



Het regiofonds

• Opgericht in 2013, met geld verkregen uit verkoop pand Steunpunt 
Zuid-Holland;

• Renteopbrengst beschikbaar voor ondersteuning

scoutingactiviteiten binnen de regio die (mede)

als doel hebben om Scouting te promoten;

• Budget in 2016 is EUR 5.500,-;

• Maximaal 10% van dit budget wordt uitgekeerd per activiteit (bij 
meerdere groepen kan dit maximaal 25% worden);

• Zie http://regiohm.nl/fonds



Bedankt!


