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• Meer inzicht in welke financieringsmogelijkheden er 

zijn

• Meer inzicht in hoe je deze middelen kunt werven

Doel



Financieringsmogelijkheden



Bron: Verenigingsmonitor LKCA

https://www.lkca.nl/vrije-tijd/verenigingsmonitor-2018


• Fondsen en subsidies

• Lokale en landelijke fondsen

• Sponsoring

• Hoe?

• Tips!

• Opdracht

• Crowdfunding

• Hoe?

• Tips!

• Opdracht

In deze workshop



Wat is het verschil?

• Subsidie: afkomstig van overheid (publieke 

fondsen)

• Fonds: afkomstig van bedrijf, organisatie of 

particulier (private fondsen)

Fondsen en subsidies



• Subsidieverordening Amateurkunst Enschede

• Wijkbudget: jijmaaktdebuurt.nl

• Initiatiefkracht

• Overzicht: cultuurinenschede.nl/kennisbank/financien/

Lokale subsidies Enschede

https://www.jijmaaktdebuurt.nl/hoewerkthet/wijkbudget/
https://www.jijmaaktdebuurt.nl/hoewerkthet/wijkbudget/dir_00005/
http://www.cultuurinenschede.nl/kennisbank/financien/


Uitgelicht:

• Fonds voor Cultuurparticipatie

• VSB Fonds

• Prins Bernhard Cultuurfonds

Landelijke fondsen



Fonds voor 
Cultuurparticipatie

• Cultuurparticipatie.nl

• Cultuurmakers van 

nu: “voor 

cultuurmakers in 

groepen die buiten de 

gebaande paden 

stappen”. Tot €5.000. 

https://www.cultuurparticipatie.nl/
https://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/cultuurmakers-van-nu.html


Fonds voor 
Cultuurparticipatie

• Voorbeeld: 

Dinkelmuziek leeft!

https://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/cultuurmakers-van-nu/gehonoreerde-projecten/dinkelmuziek-leeft--10915.html


VSBfonds

• https://www.vsbfonds.nl/

• Voorbeeld: 21 Vunnef

• Hoe vraag je aan?

https://www.vsbfonds.nl/
https://www.vsbfonds.nl/kunst-cultuur/bekijk-projectvoorbeelden/creatief-muziekspektakel
https://www.youtube.com/watch?v=EqIM8dUXUGs&feature=emb_title


Cursus

• https://www.vsbfonds.nl

/online-cursus-

fondsenwerving

https://www.vsbfonds.nl/online-cursus-fondsenwerving


Prins Bernard 
Cultuurfonds

• https://www.cultuurfonds.

nl/

• Scan: 

https://www.cultuurfonds.

nl/aanvraagformulier

https://www.cultuurfonds.nl/
https://www.cultuurfonds.nl/aanvraagformulier


Prins Bernard 
Cultuurfonds

• Afdeling Overijssel

• Ondersteunt o.a. 

jubileumconcerten, 

aanshaf kleding en 

bladmuziek, educatieve 

projecten. 

https://www.cultuurfonds.nl/provinciale-afdelingen/overijssel#content_block_502


• Leer van andere verenigingen: waar hebben zij 

ondersteuning van ontvangen?

• Bel/bevraag fondsen

• Zoek uit welke fondsen er voor je zijn:

• cultuurinenschede.nl/kennisbank/financien/

• LKCA.nl

• Webinar fondsenwerving

• Tips voor opstellen projectplan:

• Plannenboek STIPE

• Verslag workshop ‘Projectplan schrijven’

Tips voor het aanvragen

http://www.cultuurinenschede.nl/kennisbank/financien/
https://www.lkca.nl/vrije-tijd/geldzaken/fondsen
https://www.lkca.nl/vrije-tijd/webinar-fondsenwerven
https://www.stipe.frl/projectplan
http://www.cultuurinenschede.nl/evenement/workshops-rondom-nieuwe-subsidieverordening-amateurkunst/


Sponsoring



Denk vanuit de sponsor!

Waarom zou een bedrijf je sponsoren?

• Goodwill (betrokkenheid, maatschappelijk 

betrokken ondernemen)

• Commercie (naamsbekendheid, marketing)

• Imago (identificeren)

Sponsoring



Waar vind je sponsors?

• Lokaal

• Ledenbestand

• Alle bedrijven aan wie je als vereniging rekeningen 

betaalt

• Kijk af bij vergelijkbare lokale organisaties

• Lokale adverteerders

• Oud-sponsors

Sponsoring



• Benader sponsors met een ‘goed idee’ i.p.v. hulpvraag

• Investeer in huidige sponsoren: bevraag ze

• Maak het sponsors gemakkelijk om erover te 

communiceren

• Sponsorkliks

Tips over sponsoring

https://www.sponsorkliks.com/products/?cn=NL&ln=nl


Vorm een duo met iemand van een andere 

vereniging/stichting. 

1. Bedenk voor elkaars vereniging/stichting welke 

sponsors zij komende week kunnen benaderen, en 

hoe. 

2. Wissel je ideeën met elkaar uit!

Opdracht



Crowdfunding



Wat is crowdfunding?

• Vaste periode

• Concreet doel en bedrag

• Online

• Tegenprestatie

• Urgentie

Crowdfunding



• https://www.voordekunst.nl/projecten/9585-put-the-

music-in-our-musical-1#donaties

Crowdfunding: een voorbeeld

https://www.voordekunst.nl/projecten/9585-put-the-music-in-our-musical-1#donaties


• Marketinginstrument

• Nieuwe inkomstenbron

• Ledenwerving

• Sponsorwerving

• Werk wordt verdeeld

Waarom crowdfunden?



1. Doel

2. Crowd

3. Partners

4. Tegenprestatie

5. Kanalen

6. Activiteiten

7. Kosten en opbrengsten

Crowdfunding: stappenplan



• Laat je idee testen via voordekunst.nl/idee

• Verder lezen?

• Crowdfunding voor de cultuursector door Kunstloc

Brabant. Crowdfunding voor de cultuursector

• www.lkca.nl/vrije-tijd/geldzaken/crowdfunding

Tips over crowdfunding

https://www.voordekunst.nl/idee
https://issuu.com/kunstloc/docs/kunstloc_crowdfunding_boekje_a6_def
http://www.lkca.nl/vrije-tijd/geldzaken/crowdfunding


Vorm een duo met iemand van een andere 

vereniging/stichting. 

1. Bedenk een idee voor crowdfunding en werk deze uit 

volgens het stappenplan. 

2. Wissel je ideeën met elkaar uit!

Opdracht




