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Infoblad 9.8 

 
SUBSIDIES EN FONDSEN 
 
Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen: 
 
- Financieringsmogelijkheden 
- Enkele fondsen en subsidies  
- Indienen van een aanvraag 
- Sponsoring 
- Meer informatie  
 
Voor het beheer van Scoutingkampeerterreinen is geld nodig. De kosten voor de 
exploitatie haal je over het algemeen uit de inkomsten van overnachtingen. De uitvoering 
van grotere investeringen, bijzondere programma’s of uitwisselingen zijn vaak alleen 
mogelijk door externe geldbronnen aan te boren. Er zijn hierbij verschillende 
mogelijkheden die hieronder uit de doeken gedaan worden.  
 
Financieringsmogelijkheden 

Er zijn in ons land vele honderden stichtingen en fondsen, die de meest uiteenlopende 
doelen financieel ondersteunen. Bij enkele van deze stichtingen kun je terecht voor 
financiering van projecten op kampeerterreinen. De meeste stichtingen en fondsen 
houden er een eigen doelstelling op na, waarin is vastgelegd welke projecten en welke 
personen, groepen e.d. (doelgroepen) voor ondersteuning in aanmerking komen. Op deze 
manier wordt de subsidieverlening sterk afgebakend. Natuurlijk moet een 
subsidieaanvraag overeenstemmen met de doelstelling van de stichting of het fonds.  
 
Bij alle fondsen moet je bij het indienen van een subsidieaanvraag aan een aantal 
voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarde is dat de indiener in een stichting is 
ondergebracht. Die stichting moet als zodanig bij de Kamer van Koophandel zijn 
geregistreerd. Een kopie van een uittreksel uit het Stichtingenregister dient daarbij als 
bewijs van inschrijving. De meeste fondsen zullen een subsidieverzoek pas positief 
beoordelen als er een financiële noodzaak toe is. Dat wil zeggen dat organisaties met 
voldoende vermogen en voldoende liquide middelen vaak niet in aanmerking komen voor 
subsidies. Subsidies kennen altijd een projectmatig karakter; structurele financiële 
ondersteuning voor vaste (exploitatie-)lasten krijg je hiermee niet.  
 
Om uit te zoeken waar je terecht kunt voor financiering van je project, zijn er enkele 
mogelijkheden.  
 
• Kamer van Koophandel 
Landelijke fondsen zijn vaak bekend en bijvoorbeeld via internet te vinden. Regionale 
fondsen zijn vaak minder bekend maar kunnen wel van belang zijn voor 
kampeerterreinen. Voor informatie is het aan te bevelen om contact op te nemen met de 
plaatselijke Kamer van Koophandel en te vragen naar een lijst met ingeschreven 
'charitatieve instellingen'. 
 
• Fondsendiskette 
Elsevier geeft een fondsendiskette uit met een overzicht van mogelijkheden voor fondsen. 
Deze diskette is soms ook bij bibliotheken in te zien.  
 
• Stichting Recreatie 
De Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum heeft een database ontwikkeld 
waarin meer dan 200 financiële regelingen en subsidies zijn opgenomen. Deze 
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subsidieregelingen kunnen de milieuvriendelijke ontwikkeling van toerisme en 
recreatie financieel ondersteunen. De database bevat regelingen op Europees, landelijk, 
provinciaal en lokaal niveau. Je kunt zoeken op trefwoord en onderwerp: 
www.stichtingrecreatie.nl 
 
• www.aanvraag.nl 
De website www.aanvraag.nl is bedoeld voor organisaties die zich met projecten inzetten 
voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een handicap. Alleen 
instellingen of rechtspersonen die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel 
kunnen via deze site een aanvraag indienen. Via de website is een aanvraag in te dienen 
bij diverse fondsen: Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), Johanna 
Kinderfonds, Stichting Kinderpostzegels Nederland, VSB Fonds en het Nationaal 
Revalidatiefonds (NRF). 
 
• www.monumenten.nl 
Beheer je als kampeerterrein een monument, dan kun je vaak in aanmerking komen voor 
subsidies van gemeente of rijk voor restauratie en groot onderhoud. De gemeente kan 
hierover meer informatie verstrekken. Ook op de monumentenwebsite - 
www.monumenten.nl - is informatie over financiering van restauratie te vinden.  
 
• Fondswervingonline.nl  
Dit is een portal voor bedrijven, overheidsinstellingen, non-profitinstellingen, organisaties 
en projecten die op zoek zijn naar aanvullende financiële middelen, bijvoorbeeld in de 
vorm van subsidies, fondsen, fiscale regelingen, risicokapitaal en/of potentiële sponsors.  
Via www.fondswervingonline.nl kun je een keuze maken uit een groot aantal 
naslagwerken, databanken en adviesdiensten die hierbij van pas kunnen komen. 
 
• Infoblad subsidies en fondsen  
Op het infoblad subsidies en fondsen (www.scouting.nl bij informatie) staat een overzicht 
van fondsen die voor Scoutinggroepen interessant kunnen zijn. Ook beheerders van 
kampeerterreinen kunnen bij enkele van deze fondsen terecht.  
  
Enkele fondsen en subsidies  

Enkele fondsen en subsidies waarvan veel gebruik wordt gemaakt, staan hieronder 
toegelicht.  
 
• Subsidies voor natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer 
Deze twee regelingen, onderdeel van Programma Beheer, hebben als doel om het beheer 
van natuur te ondersteunen.   
 
De Subsidieregeling Natuurbeheer 2000 (SN) heeft als doel het ontwikkelen en beheren 
van natuurgebieden. Er zijn zes verschillende subsidiesoorten: Beheerssubsidie, 
Landschapssubsidie, Recreatiesubsidie, Inrichtingssubsidie, Subsidie functieverandering 
en Subsidie effectgerichte maatregelen 
 
Het doel van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) is het ontwikkelen dan 
wel instandhouden van natuur op landbouwgronden door met name agrarische 
ondernemers. Er zijn drie soorten subsidie mogelijk:  

• Beheerssubsidie voor een beheerspakket, combinatie van verschillende planten- 
of dierensoorten, beheersvoorschriften of gebiedskenmerken die in een gebied 
voorkomen; 

• Landschapssubsidie voor de instandhouding van een landschapselement; 
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• Inrichtingssubsidie, voor het treffen van eenmalige maatregelen die de 

fysieke conditie of de kenmerken van een terrein wijzigen, waarna een beheers- of 
landschapspakket ontwikkeld of in stand gehouden moet worden. 

 
Bij het LNV-loket - www.hetlnvloket.nl - vind je meer informatie over de subsidies. Kijk 
onder regelingen voor natuur en landschap. De subsidie is over het algemeen aan het 
eind van het jaar gedurende een beperkte tijd opengesteld.  
 
• VSB Fonds 
Het VSB Fonds verleent financiële steun aan organisaties zonder winstoogmerk voor het 
uitvoeren of tot stand brengen van projecten van algemeen maatschappelijk belang. In het 
bijzonder zijn dat projecten binnen de volgende hoofdgroepen: zorg en welzijn, kunst en 
cultuur en sport en vrije tijd. Op de website van het VSB Fonds - www.vsbfonds.nl - is 
meer informatie te vinden. 
 
• Programma Jeugd 
Het Programma Jeugd van de Europese Unie biedt subsidie voor vijf soorten 
buitenschoolse (inter-)nationale projecten voor jongeren tussen 15 en 25 jaar. Het 
Europese Programma Jeugd is ondergebracht bij het Nederlands Instituut voor Zorg en 
Welzijn. (NIZW). Dit fonds kun je bijvoorbeeld benaderen om uitwisselingsactiviteiten 
tussen stafleden op diverse Europese kampeerterreinen te financieren. Meer informatie 
staat op www.programmajeugd.nl 
 
• Provinciale Anjerfondsen 
De Anjerfondsen ondersteunen projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud. 
Neem contact op met het plaatselijke Anjerfonds om te vragen of je project geschikt is. 
Subsidieaanvragen voor het Anjerfonds moet je indienen bij het provinciaal secretariaat, 
meestal gevestigd in de hoofdstad van de provincie.  
 
Het indienen van aanvragen 

Veel fondsen worden geconfronteerd met aanvragen die niet passen binnen hun 
doelstellingen. Dat kost ze heel wat werk. Hou je dus aan de richtlijnen voor het 
aanvragen van steun. 
1. Overtuig jezelf ervan dat je aanvraag binnen de doelstelling van het fonds valt. Het is 

weinig zinvol subsidieaanvragen bij fondsen in te dienen, zonder de doelstelling te 
kennen. Vraag bij een fonds vooraf schriftelijk of telefonisch om informatie. 
 

2. Als je aanvraag binnen de doelstelling past, moet je nauwkeurig de door het fonds 
aangegeven beperkingen op de doelstelling nagaan. Deze kunnen betrekking hebben 
op de activiteiten, op de regio (landelijk, provinciaal, plaatselijk), en op het object van 
de steun: rechtspersonen (organisaties en instellingen) dan wel natuurlijke personen 
(particulieren). 

 
3. Wanneer je een aanvraag indient, zijn de volgende punten van belang: 

• Hou je brief beknopt, bij voorkeur niet meer dan 1 á 2 bladzijden. Voeg alle 
kopieën van officiële stukken bij, zoals statuten, jaarrekeningen e.d. waar een 
fonds uitdrukkelijk om vraagt. 

• Zorg voor een leesbare getypte of geprinte brief. 
• Geef aan wie het verzoek om steun doet: naam, adres, woonplaats, 

telefoonnummer. Maak van je brief een persoonlijk ondertekend schrijven: veel 
fondsen gaan niet in op rondschrijfbrieven. 

• Beschrijf bondig en precies het doel van de aanvraag en geef aan waarom je vindt 
dat dit past binnen de activiteiten van het fonds dat je aanschrijft. 
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• Vermeld de financiële omvang van je verzoek, zodat duidelijk blijkt om welk 

bedrag het gaat. Geef een algemeen inzicht in de financiële achtergrond en voeg 
een begroting met een dekkingsplan bij. 

• Vermeld of je ook bij andere fondsen een aanvraag hebt ingediend en zo mogelijk 
het resultaat daarvan. 

• Geef de naam, het adres en het telefoonnummer van een contactpersoon bij wie 
het fonds zo nodig verdere gegevens kan opvragen. 

• Subsidies worden gegeven voor uitgaven die nog niet zijn gedaan. Achteraf wordt 
geen subsidie verstrekt! 

 
Sponsoring 

Een andere goede manier om financiën binnen te halen, is sponsoring. Hierbij is echter 
altijd sprake van een tegenprestatie. Scouting Nederland heeft een module uitgegeven 
met meer informatie over sponsoring (Z0947). Sommige terreinen hebben bijvoorbeeld 
dakpannen, stenen of bomen 'verkocht' om zo geld voor de opzet van het terrein te 
vergaren.    
 
Meer informatie 

Infoblad Algemene informatie fondsen    www.scouting.nl 
Infoblad fondsen gehandicapten     www.scouting.nl 
Module Fondsenwerving en Sponsoring    www.scoutshop.nl 
Kamer van Koophandel     www.kvk.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


