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Subsidiemogelijkheden en fondsen 

    

Jantje BetonJantje BetonJantje BetonJantje Beton    

    

    
Jantje Beton behartigt vanuit zijn missie de belangen van ‘het spelende kind’ in ons land. Al sinds de 
oprichting van dit fonds zijn er warme banden met scouts. Veel groepen hebben al financiële 
ondersteuning ontvangen. Daarnaast doen veel scouts mee met de Jantje Beton Collecte, als 
collectant en/of als plaatselijke coördinator.  
 
In dit infoblad wordt een overzicht gegeven van de financieringsmogelijkheden die er zijn via Jantje 
Beton. Jantje Beton richt zich op het bevorderen en stimuleren van het vrije buitenspelen door 
kinderen in hun eigen buurt of wijk. Binnen de financieringsmogelijkheden die Jantje Beton biedt, 
kunnen Scoutinggroepen met name gebruik maken van de subsidie voor (her)inrichting van 
speelplekken: http://www.jantjebeton.nl/geld-vragen/geld-voor-herinrichting-speelplekken/  
 
Subsidie voor (her)inrichting van speelplekken 
In Nederland spelen 3,6 miljoen kinderen buiten op openbare speelplekken. Duizenden van deze 
plekken zijn ongeschikt voor kinderen om te spelen: ze zijn verouderd of onveilig. Of ze zijn saai zodat 
ze geen enkel appèl doen op de fantasie en creativiteit. Of ze liggen op de verkeerde plaats en zijn 
niet geïntegreerd in de leefomgeving. Vaak zijn het mensen uit de buurt, verenigingen of scholen die 
deze speelplekken willen vernieuwen of verbeteren. Zij maken dan een plan en zoeken daar 
financiering voor. Jantje Beton stelt geld beschikbaar voor het ontwikkelen van creatieve speelplekken 
die het vrije buitenspelen stimuleren. 
 
Uitgangspunten en voorwaarden  
Om in aanmerking te komen voor financiering van projecten m.b.t. de (her)inrichting 
speelspeelplekken moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. De exacte voorwaarden voor deze 
projecten zijn vermeld op de website van Jantje Beton onder http://www.jantjebeton.nl/geld-
vragen/geld-voor-herinrichting-speelplekken/uitgangspunten-herinrichting-speelplekken/. Wanneer het 
een buitenspeelterrein van een Scoutingvereniging betreft, geldt dat het terrein in ieder geval een 
aantal keer per jaar open wordt gesteld voor buurtspeelactiviteiten. 
 
Aanvraag 
Een aanvraag kan ingediend worden met een aanvraagformulier dat op de website van Jantje Beton 
staat. Maakt de buitenruimte rond een clubhuis onderdeel uit van een nieuw- of verbouwproject, 
beperk dan de aanvraag bij Jantje Beton tot gegevens over die buitenspeelruimte. Geef nadrukkelijk 
aan hoe de buurt gebruik kan (gaan) maken van deze ruimte. Gebruik De Blokhutwijzer, richtlijnen 
voor Scoutinggebouwen, voor de plannen van de inrichting van je buitenruimte.  
 
Jantje Beton Collecte 
Elk jaar in maart doen veel Scoutinggroepen mee aan de collecte van Jantje Beton. Van de opbrengst 
vloeit 50% weer terug aan de deelnemende groepen, die dit geld kunnen besteden voor verschillende 
doeleinden. Jantje Beton geeft er de voorkeur aan dat groepen die opbrengsten besteden aan 
buitenspeelactiviteiten of uitgaven die het buitenspelen bevorderen. De aanschaf van 
buitenspelmateriaal kan daaronder vallen. 
 
Met de andere 50% van de collecteopbrengst kan Jantje Beton zelf buitenspeelprojecten en –
activiteiten financieel ondersteunen Meer informatie staat op http://www.jantjebeton.nl/wat-doen-
we/geld-voor-jeugdclubs-collecte/  
 
 
 
 
 
 
NB: Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er 
inmiddels nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze informatie 
kunnen geen rechten worden ontleend. 


