
 

 
 
 
 
 
 
 
© Scouting Nederland, maart 2017 

Subsidiemogelijkheden en fondsen 

 

Fondsen voor scouts met een beperking  

 
 
Een groep of een speltak voor scouts met een beperking heeft meer kosten dan een reguliere groep. 
Je clubhuis moet bijvoorbeeld aangepast worden. Als je met kinderen in een rolstoel ergens heen wilt, 
moet je meestal een busje zien te regelen. Spelmateriaal moet aangepast worden. Je hebt meer 
leiding nodig, waardoor je meer kosten hebt voor trainingen. Kortom, alles kost meer geld! Het is goed 
om te weten dat er fondsen en subsidies zijn waarvan je groep misschien gebruik kan maken.   
 
Subsidie 
Subsidie wordt altijd gegeven door een overheid op gemeentelijk, provinciaal, landelijk of Europees 
niveau. Er zijn verschillende vormen van subsidies waarvan Scoutinggroepen gebruik kunnen maken. 
Naast structurele subsidies (vaste subsidies aan een organisatie) worden er tegenwoordig vooral 
projectsubsidies verstrekt. Dat zijn subsidies voor activiteiten of evenementen die een doel hebben of 
een doelgroep aanspreken die externe organisaties interessant vinden. Hiervoor kunnen heel 
verschillende regelingen bestaan, die meestal politiek zijn bepaald.  
 
Probeer bij de gemeente uit te zoeken of je aanspraak maakt op subsidie. Sommige gemeentes 
geven subsidie aan leiding om trainingen te volgen. Je maakt vaak meer kans dan je denkt. 
 
Fondsen: algemene informatie 
Nederland kent veel fondsen en stichtingen waarvan Scoutinggroepen financiële ondersteuning 
kunnen krijgen. Fondsen en stichtingen hebben hun eigen doelstellingen en ondersteunen initiatieven 
op hun werkterrein. Vraag daarom altijd eerst informatie op over het fonds. Het beheer van fondsen 
gebeurt meestal door besturen of commissies. Zij vergaderen een paar keer per jaar. Het is dus 
belangrijk je aanvraag tijdig in te dienen. Hou rekening met een lange behandelingstijd, een half jaar is 
geen uitzondering. 
 
Op internet kun je veel informatie over subsidies en fondsen vinden. De meeste fondsen hebben 
ondertussen eigen websites met aanvraagformulieren of de mogelijkheid digitaal een aanvraag te 
doen.  
 
Op de website van Scouting Nederland is allerlei informatie te vinden over subsidies en fondsen.  
  
Fondsen voor kinderen met een beperking 
Een aantal fondsen richt zich speciaal op kinderen met een beperking. Sommige fondsen kun je 
afzonderlijk benaderen. Daarnaast zijn er tegenwoordig loketten van samenwerkende fondsen. Heel 
simpel en effectief: via internet kan een aanvraag worden ingediend. Informatie over de afzonderlijke 
fondsen is op de diverse websites te vinden:  
 
aanvraag.nl 
aanvraag.nl is bedoeld voor organisaties die zich met projecten inzetten voor het verbeteren van de 
kwaliteit van leven van mensen met een functiebeperking. De site fungeert als één loket waar je een 
vooraanvraag kunt indienen en is een gezamenlijk initiatief van de volgende zes fondsen:  

 Johanna Kinderfonds: www.johannakinderfonds.nl  

 Revalidatiefonds: www.revalidatiefonds.nl   

 NSGK voor het gehandicapte kind: www.nsgk.nl   

 VSBfonds: www.vsbfonds.nl 

 Skanonds: www.skanfonds.nl  

 Fonds verstandelijk gehandicapten: www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl 

http://www.johannakinderfonds.nl/
http://www.revalidatiefonds.nl/
http://www.nsgk.nl/
http://www.vsbfonds.nl/
http://www.skanfonds.nl/
http://www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl/
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Website: www.aanvraag.nl  
 
MEE 
MEE is er voor iedereen met een beperking. De organisatie adviseert, ondersteunt en wijst de weg. bij 
vragen op het gebied van onderwijs, wonen, werken, sociale voorzieningen, vervoer, vrije tijd.  
 
website: www.mee.nl 
 
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe. 
Dit is een instituut dat de geldmiddelen van tien fondsen beheert. Zij financieren vooral voor 
maatschappelijke doeleinden. De doelstelling is breed. Bij twijfel kun je contact opnemen met de 
Fundatie. Aanvragers moeten een korte omschrijving van het project  insturen. Lijkt de dit te passen 
binnen de doelstellingen van een van de fondsen, dan wordt een aanvraagformulier toegestuurd. Een 
aanvraagformulier moet je schriftelijk bestellen. Na ontvangst van het aanvraagformulier neemt de 
procedure gemiddeld twee maanden in beslag.  
 
Website: www.fundatiesobbe.nl 

 
ANGO 
Ango geeft financiële ondersteuning aan mensen die hun voorzieningen niet zelf kunnen betalen. De 
voorziening moet een directe relatie hebben met de handicap of de sociale gevolgen van de handicap. 
De financiële bijdrage is afhankelijk van de situatie en het inkomen. Meestal dekt deze bijdrage niet de 
volledige kosten. Om te bepalen of dat zo is hanteert het Ango fonds twee inkomenstoets.  
 
website: www.ango.nl  

 
Stichting Zonnewende 
Stichting Zonnewende is een vermogensfonds dat de nalatenschap van mevrouw L.M. de Vries 
beheert. Ze levert een bijdrage in de kosten voor vakantie en recreatie aan kinderen tot en met 17 jaar 
met een lichamelijk en/of verstandelijke beperkingen/of de gezinnen waartoe zij behoren. Het gaat om 
gezinnen die van lage of minimale inkomsten moeten rondkomen.  
 
Website: www.stichtingzonnewende.com 

 
Landelijke Stichting voor blinden en slechtzienden 
Visueel gehandicapten kunnen bij deze stichting aanvragen doen. 
 
website: www.lsbs.nl 
 
Dela Goededoelenfonds 
Heb je een beperking of ken je iemand met een beperking die vrijwilligerswerk doet? Doe dan een 
aanvraag bij het DELA goededoelenfonds! Het DELA goededoelenfonds nodigt mensen met een 
beperking uit om als vrijwilliger iets goeds te doen voor een ander. Veel mensen met een beperking 
ontvangen hulp. Het DELA goededoelenfonds draait dat om, zodat mensen met een beperking 
anderen kunnen verrassen met hun kwaliteiten en talenten. Iedereen wil van betekenis zijn. We willen 
dat iedereen ervaart dat hij of zij meedoet en ertoe doet. Want we zijn niet gelijk, maar we zijn wel 
gelijkwaardig. 
Website: www.delafonds.nl  
 
Beperkende bepalingen 
Verschillende groepen met Scouts met een verstandelijke handicap hebben aangegeven dat zij op de 
meeste fondsen geen aanspraak kunnen maken, omdat hier een leeftijdsgrens van 18 jaar wordt 
gehanteerd. Leden met een verstandelijke handicap zijn soms ouder en blijven vaak nog jaren bij de 
groep. Deze groepen hebben Scouting Nederland verzocht dit bij de betreffende fondsen aan te 
kaarten. Helaas blijkt het niet mogelijk om dit te wijzigen of een andere regeling te treffen. Het is soms 
wel mogelijk een aanvraag in te dienen als een aantal Scouts jonger is dan 18 jaar. Je kunt ook 
proberen het doel van je aanvraag anders te formuleren. Dit levert soms een positief resultaat op. 

http://www.aanvraag.nl/
http://www.mee.nl/
http://www.fundatiesobbe.nl/
http://www.ango.nl/
http://www.stichtingzonnewende.com/
http://www.lsbs.nl/
http://www.delafonds.nl/
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Kampsubsidie Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte kind 
Voor groepen die met scouts met een handicap op kamp gaan, is het mogelijk een bijdrage in de 
kampkosten gesubsidieerd te krijgen. Deze subsidieregeling is een voortzetting van de regeling die in 
het verleden door Stichting Kinderpostzegels Nederland gegeven werd. Informatie over deze regeling 
is te vinden op het infoblad Kampsubsidie Scouts met een Handicap door NSGK. 
 
 
 


