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Er zijn in ons land vele honderden stichtingen en fondsen, die de meest uiteenlopende doelen
financieel ondersteunen. Daarnaast geven overheden subsidies voor projecten. Bij enkele hiervan
kunnen Scoutinggroepen terecht voor een financiële ondersteuning. Het kan hierbij gaan om
ondersteuning bij de bouw of verbouw van een clubhuis, maar ook voor aanschaf van materiaal of
ondersteuning van projecten en activiteiten.
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 jouw gemeente uit te
zoeken of je aanspraak maakt op subsidie. Sommige gemeentes geven ook subsidie aan leiding om
trainingen te volgen (zoals bijvoorbeeld de Scout-In). 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. Check altijd eerst op de website van het fonds de laatste informatie over de
doelstellingen van het fonds. Het gebeurt regelmatig dat deze aangepast worden, waardoor een
aanvraag toch net niet meer past bij het fonds. Het beheer van fondsen gebeurt meestal door
besturen of commissies, die een paar keer per jaar vergaderen. Het is dus belangrijk je aanvraag tijdig
in te dienen en rekening te houden met mogelijk een lange behandelingstijd; een half jaar is geen
uitzondering.
Op internet kun je veel informatie over subsidies en fondsen vinden. De meeste fondsen hebben
eigen websites met aanvraagformulieren of de mogelijkheid digitaal een aanvraag te doen. Kijk vooral
eens rond. Vaak staan er ook tips waar een goede aanvraag aan voldoet. En schroom niet om
telefonisch contact op te nemen om te overleggen.
Voorwaarden
Bij geen van de fondsen kun je een aanvraag indienen zonder aan een aantal voorwaarden te hebben
voldaan. De belangrijkste voorwaarde is dat de Scoutinggroep in een rechtspersoon (vereniging of
stichting) is ondergebracht. Deze rechtspersoon moet ook als zodanig bij de Kamer van
Koophandel zijn geregistreerd. Een uittreksel van de Kamer van Koophandel dient hierbij als
bewijsmateriaal. Verder zal de groep financiële jaarstukken zoals exploitatieoverzichten, een balans
en een begroting moeten overleggen. De meeste fondsen zullen een subsidieverzoek pas positief
willen beoordelen als er inderdaad een financiële noodzaak daartoe is. Dat wil zeggen dat groepen
met voldoende vermogen en voldoende liquide middelen vaak niet in aanmerking komen. Subsidies
kennen altijd een projectmatig karakter; structurele financiële ondersteuning voor vaste (exploitatie)
lasten zullen niet door de fondsen worden gegeven. Daarin voorziet over het algemeen de
gemeentelijke subsidieregeling.
Gemeente
In bijna alle gevallen is het aan te bevelen om eerst contact op te nemen met de gemeente, door
bijvoorbeeld een afspraak te maken met de wethouder jeugdbeleid of de ambtenaar die de
subsidiezaken voor jeugd en jongeren in de portefeuille heeft. In overleg kan dan de juiste manier
gekozen worden waarop aan fondsenverwerving zal worden gedaan. Sommige gemeenten geven
Investerings- of renovatiesubsidie voor huisvesting of subsidies voor bijzondere activiteiten.
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Regionale fondsen
Er zijn in Nederland talrijke stichtingen/fondsen waarbij, in geval van financiële nood of voor
bijzondere projecten, voor geldelijke ondersteuning kan worden aangeklopt. Regionale fondsen zijn
vaak landelijminder bekend maar wel van belang voor Scoutinggroepen ter plaatse. Voor informatie
over lokale of regionale fondsen kun je contact opnemen met:
• de gemeente, afdeling Welzijn of afdeling Financiën;
• de Kamer van Koophandel;
• de notaris;
• soms bij de directie van een plaatselijke bank.
Sommige Scoutingsteunpunten en regio’s beschikken ook over de adressen van fondsen en
Stichtingen die vooral regionaal actief zijn. Het kan ook handig zijn om bij andere groepen of
verenigingen in je omgeving te informeren als ze bijzondere projecten of nieuwbouw gerealiseerd
hebben.
Plaatselijke afdelingen van serviceclubs willen soms de (Scouting-)jeugd geldelijke steun verlenen.
Een overzicht van de diverse clubs is te vinden op: www.serviceclubs.org.
Veel bedrijven en banken kennen ook een fonds. Soms kan alleen een aanvraag door medewerkers
ingediend worden voor projecten waar zij zich voor inzetten. In andere gevallen wordt ook algemene
maatschappelijke projecten ondersteunt, al dan niet van lokaal belang. Voorbeelden van bedrijven die
over eigen fondsen beschikken zijn nutsbedrijven, banken en verzekeraars.
Het indienen van aanvragen
Veel fondsen worden geconfronteerd met aanvragen die niet passen binnen hun doelstellingen. Dat
kost ze heel wat werk. Houd je dus aan de richtlijnen voor het aanvragen van steun en neem van te
voren contact op, zodat je jouw aanvraag kan bespreken.
1. Overtuig je 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 en lees de website goed.
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:
• Houd je brief beknopt, bij voorkeur niet meer dan 1 á 2 bladzijden. Zorg er voor dat je de
vragen duidelijk beantwoord en dat de lezer snel ziet waar het om gaat. Voeg alle kopieën van
officiële stukken bij zoals statuten, jaarrekeningen e.d. waar een fonds uitdrukkelijk om vraagt.
• Zorg voor een leesbare geprinte brief als het niet digitaal aangeleverd kan worden.
• Geef aan door wie het verzoek om steun gedaan wordt: 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. Voeg eventueel een projectplan als
bijlage toe.
• 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, 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!
Advies
Voor ondersteuning en advies over alle zaken die te maken hebben met je clubhuis of terrein kun je
contact opnemen met een accommodatieconsulent van Scouting Nederland. Een verzoek om advies
kun je per e-mail sturen naar accommodatieconsulent@scouting.nl. Een consulent bij jou in de buurt
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neemt dan contact op. De consulenten geven ondersteuning bij bouw en verbouw, wet en
regelgeving, subsidieaanvragen, contacten en aanvragen bij gemeenten, enz.
Een overzicht van fondsen
De voor Scoutinggroepen belangrijkste fondsen tref je hieronder aan. Deze lijst geeft een indicatie en
is geen compleet overzicht. Voor de stichtingen en fondsen op lokaal en/of regionaal niveau kan je
informatie opvragen bij de Kamer van Koophandel en kan je zoeken op een ‘fondsendisk’ of op
internet.
FONDSEN VIA SCOUTING NEDERLAND
Bij onderstaande fondsen loopt de aanvraag via het Landelijk servicecentrum van Scouting
Nederland.
Scouting Nederland Fonds
Scoutinggroepen en -regio's kunnen soms een steuntje in de rug gebruiken of hebben een goed idee
waarvoor ze zelf niet genoeg geld hebben. Daarom is Het Scouting Nederland Fonds voor groepen en
regio's opgericht. Groepen en regio's kunnen bij dit fonds een aanvraag indienen voor een bijdrage
van maximaal € 5.000 (voor groepen) of € 10.000 (voor regio's) voor speciale projecten, nieuwbouw of
bij calamiteiten. Meer informatie op www.scoutingnederlandsfonds.nl.
Fonds Ontwikkelingssamenwerking
Subsidiemogelijkheden voor ontwikkelingsprojecten en internationale hulpprojecten op groeps- of
regioniveau en voor de ondersteuning van Scouting in landen waar hulp nodig is. Aanvragen kun je
elk jaar indienen voor 31 maart of voor 30 september. Meer informatie en aanvraagformulieren zijn te
vinden op het infoblad fonds ontwikkelingssamenwerking, te downloaden op www.scouting.nl.
Fonds Els Gout-van Eek
Het Fonds Els Gout-van Eek is een fonds van Scouting Nederland, dat is bedoeld om internationale
uitwisseling van Scouts in de leeftijd van 14 tot 25 jaar te bevorderen. Aanvragen kun je elk jaar
indienen voor 1 mei of voor 1 november. Meer informatie en aanvraagformulieren zijn te vinden op het
infoblad fonds Els Gout-van Eek, te downloaden op www.scouting.nl .
.
Startsubsidie Scoutinggroepen
De startsubsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van de oprichting van een nieuwe
Scoutinggroep. Hieronder vallen onder meer de notariskosten en kosten die zijn gemaakt voor
werving
van leden en de eerste bijeenkomsten. Meer informatie en voorwaarden staan in de brochure Het
oprichten van een nieuwe Scoutinggroep, te downloaden op www.scouting.nl.
LANDELIJKE FONDSEN
Hieronder volgt een selectie van landelijke fondsen die benaderd kunnen worden.
Jantje Beton
Jantje Beton behartigt vanuit zijn missie ‘samen spelen is leren samenleven’ de belangen van ‘het
spelende kind’ in ons land. Al sinds de oprichting van dit fonds zijn er warme banden met scouts. Het
fonds verstrekt eenmalige bijdragen voor de (her)inrichting van buitenruimten bij Scoutinggebouwen.
Vaak moeten deze wel openbaar toegankelijk zijn.
website: www.jantjebeton.nl
VSBfonds
Het VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief
meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Dit doen ze
door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. Ze zijn actief op drie gebieden: Mens
& Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen
waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten
die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen.
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Het VSBfonds wil een bijdrage leveren aan de individuele ontwikkeling van mensen én hun
betrokkenheid bij de samenleving vergroten. Projecten die hieraan bijdragen komen in aanmerking
voor een donatie. Bij de beoordeling van projecten wordt gekeken of deze bijdragen aan (een van) de
volgende doelstellingen: ontmoeten, participeren, bewustzijn, inspireren.
VSBfonds en Scouting
De eerdere ‘vanzelfsprekendheid’ die er vanuit het VSBfonds was om bijdragen toe te kennen aan
accommodaties van Scoutinggroepen is er niet meer in hun huidige beleid. Voor Scoutinggroepen ©
Scouting Nederland, augustus 2014 zijn er wel mogelijkheden op projectmatig gebied een aanvraag te
doen op het moment dat het een project betreft dat gaat over kwetsbare doelgroepen (denk bv. aan
inclusiviteit, ontmoeting van leefwerelden).
Bij de aanvraag is het belangrijk om duidelijk te beschrijven wat het probleem is, wat het project
urgentie geeft en welk maatschappelijk probleem met het project opgelost wordt. Het is goed om ook
te beschrijven wat het beleid van de betrokken gemeente mbt tot het probleem/project is en wat de
meerwaarde is die het project realiseert. De aanvraag dient duidelijk het project, de begroting en de
uitvoering te beschrijven. Maximale looptijd van projecten is ongeveer 3 jaar.
website: www.vsbfonds.nl
Oranjefonds
Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Aanvragen voor projecten moeten zich
in zijn algemeenheid richten op het bevorderen van sociale cohesie en/of maatschappelijke
participatie dan wel in het bijzonder beantwoorden aan een thema of een bijzonder budget van het
fonds. In beginsel komen Scoutinggroepen niet in aanmerking voor een bijdrage in de algemene
organisatiekosten of de bouw, verbouw of inrichting van een accommodatie. Een uitzondering kan
gemaakt worden als een accommodatie aantoonbaar de functie van brede gemeenschapsaccommodatie (dorps- of buurthuisfunctie) vervult.
website: www.oranjefonds.nl
Kansfonds
Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand
buitengesloten raakt. Ze steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun
situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de
ander. Die initiatieven, ruim 500 per jaar, versterken het Kansfonds met geld. Dat doen we met
giften van betrokken medemensen en door kennis en ervaring te delen. Zo zorgen we met elkaar
voor een samenleving waarin plek is voor iedereen.
Scoutinggroepen kunnen bij Kansfonds een aanvraag indien voor een financiële bijdrage voor
bijvoorbeeld kookspullen, kampeerspullen, een nieuwe koelkast of spelmateriaal.
Waar let het Kansfonds op?
Ze kijken of de aangevraagde materialen echt nodig zijn en welke meerwaarde de bijdrage heeft.
Het is voor het Kansfonds belangrijk dat de bijdrage ten goede komt aan de meest kwetsbare
kinderen in de samenleving. Doe je aanvraag snel, want het budget is beperkt.
website: www.kansfonds.nl
Prins Bernhard Cultuurfonds
Dit fonds ondersteunt projecten, activiteiten en instellingen met als doel de cultuur en het
natuurbehoud in Nederland te bevorderen of de Nederlandse cultuur in het buitenland uit te dragen.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds werkt landelijk en regionaal.
website: www.cultuurfonds.nl
Stichting Kinderpostzegels
Stichting Kinderpostzegels Nederland wil jongeren de kans geven om actief betrokken te zijn bij hun
eigen leefomgeving en daar verantwoordelijkheid voor te dragen. Om dit te realiseren stelt zij geld
beschikbaar aan jongeren, die een dergelijke activiteit opzetten en uitvoeren. Ga jij een activiteit
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organiseren en kun je daarvoor nog geld gebruiken? Dan kan Kinderpostzegels jou vast helpen.
Kinderpostzegels financiert alleen activiteiten die passen binnen de programma’s: Pleegzorg,
Preventie schooluitval, Voorkom Kindermishandeling en Kinderen zonder verblijfsvergunning.
Website: www.kinderpostzegels.nl
Stichting Boschuysen
Sinds 1564 verleent de stichting steun aan jonge mensen die maatschappelijk gezien hulp nodig
hebben. De stichting draagt onder andere bij aan initiatieven die de leefbaarheid in wijken vergroten
voor die onderdelen die zich op jongeren richten. Ook helpen ze Scoutinggroepen bij de
verbouw/nieuwbouw van hun gebouw.
website: www.boschuysen.nl
Alertfonds
Alert is een onafhankelijk fonds dat progressieve projecten van jongeren ondersteunt. Alert wil dat
jongeren beter of meer gehoord worden, maar denkt dat alleen jongeren zélf hiervoor kunnen zorgen.
Daarom ondersteunt Alert over de hele wereld jongereninitiatieven met kleine subsidies.
website: www.alertfonds.nl
EUROPESE SUBSIDIES
Informatie over Europese subsidies is onder andere te krijgen bij Eurodesk (www.go-europe.nl)
Erasmus + Jeugd
Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, jeugd en sport. Erasmus+ loopt van 2014 tot en met
2020 en heeft als doel bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en het verbeteren
van hun kansen op de arbeidsmarkt. Het Nederlands Jeugdinstituut is het Nationaal Agentschap voor
Erasmus+ Jeugd, dat zich richt op verhoging van de kwaliteit van jongerenwerk, de versterking van de
competenties van jongeren en meer erkenning voor niet-formeel leren. Erasmus+ bestaat uit drie Key
Actions: individuele mobiliteit, institutionele samenwerking, en beleidsondersteuning. Informatie over
de subsidiemogelijkheden binnen deze Key Actions voor de jeugdsector vind je op deze website.
website: www.erasmusplusjeugd.nl
FONDSEN VOOR SCOUTS 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
•
Kansfonds: www.kansfonds.nl
•
Fonds verstandelijk gehandicapten: www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl
website: www.aanvraag.nl
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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.
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
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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.
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