Bewegen in beleid
in woonzorginstellingen

Bijlage 6: Financiële mogelijkheden
Fondsen woonzorginstellingen
In dit document vindt u een overzicht van fondsen die projecten financieren op het gebied van
ouderen en/of bewegen. De eerste 7 fondsen zijn gericht op heel Nederland. Daarna komt een
opsomming per provincie. Niet in alle provincies zijn fondsen gevonden.
Dit document is een onderdeel van het stappenplan voor beweegbeleid in woonzorginstellingen.
Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) ontwikkelde dit stappenplan ter
ondersteuning voor woonzorginstellingen die bewegen zien als belangrijk middel voor de
kwaliteit van leven en het een onderdeel wil laten zijn van het zorgbeleid. Meer informatie
hierover kunt u vinden op www.nisb.nl/woonzorginstellingen
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Fondsen in Nederland
1. Fonds Psychische Gezondheid
Het Fonds Psychische Gezondheid zet zich in voor mensen met psychische problemen en hun
omgeving. En zet zich in voor de verbetering van de psychische gezondheid van mensen in
Nederland.
Naast subsidieverstrekking is voorlichting over psychische problematiek een kerntaak.
Het Fonds Psychische Gezondheid geeft jaarlijks circa € 700.000,- aan subsidies voor
activiteiten op het gebied van de psychische gezondheid, gericht op voorlichting en preventie,
onderzoek, vernieuwing en verbetering van zorg en fondsen op naam.
Voor welke projecten kan men subsidie aanvragen?
Het Fonds Psychische Gezondheid financiert projecten die bijdragen aan de verbetering of
vernieuwing van de geestelijke gezondheidszorg. Dit zijn bijvoorbeeld projecten op het gebied
van kennis over oorzaken en gevolgen, preventie, de samenwerking tussen instellingen en de
re-integratie van psychiatrische patiënten in de maatschappij.
Daarbij heeft het Fonds Psychische Gezondheid speciale aandacht voor de thema’s:
- Versterking van het perspectief van cliënten en familieleden in de zorg;
- Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ);
- Kinderen en Jeugd.
Subsidie aanvragen
Het Fonds Psychische Gezondheid geeft jaarlijks circa €700.000,- aan subsidies voor:
- Voorlichting en preventie
- Voorlichting en preventie
- Films en documentaires
- Onderzoek
- Wetenschappelijk onderzoek
- Bijzonder hoogleraarschappen
- Vernieuwing en verbetering van zorg
- Investeringskosten
- Ontwikkelingsprojecten
- Fondsen op naam
- Deskundigheidsbevordering
- Karel Geelen Fonds (Zelfhulp)
- Individuele hulpverlening
- Individuele financiële hulpverlening
- Fundashon Boy Winkel (Psychiatrie op de Antillen)
- Oost-Europa Fonds (Oost-Europa)
- Fonds AGGZ (Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg)
- Antonia Wilhelmina Fonds (Verstandelijke beperking met psychische en / of gedragsstoornis)
Wie kan subsidie aanvragen?
Een subsidieaanvrager moet aan de volgende eisen voldoen;
- De aanvrager is een rechtspersoon zoals een vereniging of een stichting en geen individu;
- De aanvrager heeft het karakter van een non-profitorganisatie;
- De organisatie werkt voor GGZ- cliënten en/ of patiënten of hun direct betrokkenen;
- De organisatie werkt aan beleidsontwikkeling, verricht wetenschappelijk onderzoek of geeft
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Voorlichting;
- De organisatie bestaat uit professionele medewerkers of vrijwilligers.
Indiening subsidieaanvraag
Een subsidieaanvraag moet altijd schriftelijk worden ingediend. Het Fonds Psychische
Gezondheid hanteert geen standaard aanvraagformulieren. U kunt uw aanvraag op uw eigen
wijze formuleren en motiveren. Wel is het belangrijk dat uw aanvraag alle informatie bevat die
het bestuur van het Fonds Psychische Gezondheid bij de behandeling van uw verzoek nodig
heeft.
In de handleiding voor het indienen van een subsidieaanvraag staat beschreven welke eisen er
gesteld worden aan de subsidieaanvraag. Deze handleiding is ook op te vragen bij het
secretariaat van het Fonds Psychische Gezondheid, tel. (030) 297 11 97.
Meer informatie
Fonds Psychische Gezondheid
Postbus 5103
3502 JC Utrecht
Tel.: 030-2971197
Fax: 030-2971198
E-mail: info@fondspsychischegezondheid.nl
Internet: www.fondspsychischegezondheid.nl

2. Health - Zevende Kaderprogramma
In het Zevende Kaderprogramma is thema 1 gerelateerd aan de menselijke gezondheid.
De doelstellingen van het thema zijn: het bevorderen van de gezondheid van de Europese
burgers, het voorkomen en behandelen van belangrijke ziekten en het ondersteunen van
onderzoek.
Doelstelling programma
De doelstellingen van het thema zijn:
- Het bevorderen van de gezondheid van de Europese burgers.
- Het voorkomen en behandelen van belangrijke ziekten.
- Het ondersteunen van onderzoek.
Deze doelstellingen sluiten aan op de nieuwe strategie van de Europese Commissie voor het
onderwerp gezondheid.
Hoofdonderwerpen
De hoofdonderwerpen binnen dit thema zijn:
- Biotechnologie (het ontwikkelen van generieke instrumenten en medische technologieën
ter bevordering van de gezondheid van de mens).
- Translationeel onderzoek voor de gezondheid van de mens (het omzetten van
fundamenteel onderzoek in klinische toepassingen).
- Optimalisering van de verstrekking van gezondheidszorg aan Europese burgers.
- Ontwikkeling en validatie van nieuwe therapieën voor gezondheidsbevordering en
preventie, diagnostische instrumenten en medische technologieën en duurzame en
efficiënte zorgstelsels.
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Subsidiebudget
Het budget voor onderzoek binnen het thema Health bedraagt ruim zes miljard euro voor de
periode van 2007-2013.
Zie ook
- http://www.senternovem.nl/eglhealth/index.asp
- http://cordis.europa.eu/fp7
Meer informatie
EG-Liaison
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
Telefoon: 070-3735250
Fax: 070-735650
E-mail: info@egl.nl
Internet: www.egl.nl

3. DoelmatigheidsOnderzoek
Doelmatige zorg is goede, kwalitatief hoogstaande zorg tegen aanvaardbare kosten. In geld,
mankracht, tijd en apparatuur. Het programma DoelmatigheidsOnderzoek stelt een budget ter
beschikking voor onderzoek waarvan de resultaten een bijdrage kunnen leveren aan de
oplossing van beleidsproblemen in de zorgpraktijk. Hierbij gaat het uiteindelijk om het streven
naar verbetering van de gezondheid en kwaliteit van leven van de patiënt.
Het programma DoelmatigheidsOnderzoek wil een bijdrage leveren aan de verbetering van de
doelmatigheid in de gezondheidszorg door:
- Het verkrijgen van kennis over de doelmatigheid van interventies of de organisatie ervan;
- Het bevorderen van het gebruik van doelmatige interventies in de gezondheidszorg;
- Het verkrijgen van inzicht in de manier waarop men zorgvernieuwingen het beste in de
zorgpraktijk kan invoeren.
Met interventies bedoelen we het hele scala aan diagnostische, therapeutische en verzorgende
activiteiten in de gezondheidszorg, het professioneel handelen en de organisatie ervan.
Zie ook
http://www.zonmw.nl/nl/onderwerpen/alle-programma-s/doelmatigheidsonderz...
Meer informatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost Indië 334
Postbus 93 245
2509 AE Den Haag
Telefoon: 070-3495111- 070-3495272
Fax: 070 349 51 00 - 070-3495389
E-mail: info@zonmw.nl - doelmatigheidsonderzoek@zonmw.nl
Internet: www.zonmw.nl
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4. Fonds 1818
Stichting Fonds 1818 is een vermogensfonds dat donaties verstrekt aan stichtingen en
verenigingen voor algemeen maatschappelijke projecten zonder een winstoogmerk. Het Fonds
wil daarmee bijdragen aan een duurzame en leefbare samenleving.
Voortbouwend op die oude idealen steunt, stimuleert en initieert Fonds 1818 projecten die
mensen in staat stellen zelfstandig en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijke
leven. Ontplooiing, zelfredzaamheid en sociale cohesie zijn daarbij kernbegrippen. Initiatieven
die daaraan bijdragen, komen voor steun van het Fonds in aanmerking.
Fonds 1818 werkt op een breed terrein: cultuur, educatie, gezondheid, kunsten, milieu, natuur,
recreatie, sport en welzijn.
In beginsel steunt Fonds 1818 aanvragen uit de gemeenten Delft, Den Haag, Leiden, Noordwijk,
Zoetermeer en hun randgemeenten. Het Fonds steunt ook ontwikkelingen in zijn werkgebied die
voor andere delen van Nederland tot voorbeeld kunnen zijn. Landelijke projecten die bijdragen
aan de leefbaarheid in de regio van het Fonds passen eveneens binnen de doelstelling.
Donatiebeleid
Fonds 1818 steunt, stimuleert en initieert projecten die mensen in staat stellen zelfstandig en
gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Het Fonds doet dat op
verschillende manieren. Het geeft donaties, garanties of leningen, het verstrekt adviezen, helpt
bij het opstellen van projectplannen en verzorgt cursussen over fondsenwerving.
Beperkingen
Het donatiebeleid van Fonds 1818 kent enkele beperkingen.
Niet in aanmerking komen:
- Aanvragen die men vlak voor de aanvang van een project indient.
- Aanvragen voor permanente steun.
- Aanvragen van individuen.
- Bijdragen in exploitatie of lopende kosten.
- Projecten die bijna gerealiseerd zijn.
- Projecten met een commercieel, politiek of religieus karakter.
Wèl in aanmerking komen:
- Rechtspersonen zoals stichtingen en verenigingen.
- Projecten waarbij het gaat om eenmalige of tijdelijke steun.
- Projecten die zich in de voorbereidende fase bevinden.
- Projecten die bijdragen aan een duurzame en leefbare samenleving.
- Het bestuur van deze rechtspersoon dient te bestaan uit tenminste drie onafhankelijke
leden. Dat wil zeggen leden die niet direct betrokken zijn bij de uitvoering van het project of
in een zekere familiale relatie tot elkaar staan.
Meer informatie
Stichting Fonds 1818
Postbus 895
2501 CW Den Haag
Tel.: 070-3641141
Fax: 070-3641891
E-mail: info@fonds1818.nl
Internet: www.fonds1818.nl
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5. Zilveren Kruis Achmea - Sponsoring
Zilveren Kruis Achmea ondersteunt regelmatig initiatieven op het gebied van gezondheid,
bewegen en maatschappelijk relevante onderwerpen. Ze vinden het belangrijk dat mensen
bewust met hun gezondheid bezig zijn en dragen hieraan bij door activiteiten mogelijk te maken.
Project- en evenementsponsoring
Zilveren Kruis Achmea sponsort evenementen en projecten op het gebied van preventie. Een
belangrijk criterium hierbij is dat de activiteit voor veel mensen toegankelijk is. Ook kan de regio
of de plaats waar een evenement plaatsvindt een grote rol spelen.
Aanvragen
Wilt u zelf een sponsorverzoek indienen? Stuur Zilveren Kruis Achmea dan een e-mail
sponsoring.achmea.zorg@achmea.nl. Vermeldt u duidelijk om wat voor soort initiatief het gaat,
wanneer het plaatsvindt en voor welk bedrag u sponsoring wilt. Vergeet niet uw naam,
correspondentieadres en telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent.
Zilveren Kruis Achmea laat u binnen 4 weken weten of ze uw aanvraag kunnen honoreren.
Meer informatie
Zilveren Kruis Achmea
Internet: Internet: www.zilverenkruis.nl
Internet: www.zilverenkruis.nl/overons/sponsoring/Pages/default.aspx
E-mail: sponsoring.achmea.zorg@achmea.nl

6. VSBfonds
VSBfonds zet zich in voor de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Een samenleving waar
mensen actief aan deelnemen. Waarbij ze zich betrokken voelen en waarin ze de kans krijgen
om zich te ontwikkelen. Het fonds wil dat mensen elkaar ontmoeten en inspireren. En zich
bewust zijn van zichzelf en hun omgeving. VSBfonds ondersteunt projecten die hieraan
bijdragen met geld, kennis en netwerken.
Sinds zijn start in 1990 ondersteunt VSBfonds voor ruim € 525 miljoen maatschappelijke
projecten en initiatieven die bijdragen aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving.
VSBfonds is actief in de sectoren Mens en Maatschappij en Kunst en Cultuur.
Meer informatie:
Aanvragen voor een donatie moet u schriftelijk indienen door middel van een volledig ingevuld
aanvraagformulier. De afdeling Voorlichting kan u verder telefonisch informatie verschaffen:
(030) 230 33 03. Aanvragen voor een donatie kunt u richten aan:
Stichting VSBfonds
Projectadministratie
Postbus 16
3500 AA Utrecht
E-mail: info@vsbfonds.nl
Internet: www.vsbfonds.nl
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7. ZonMw - Subsidie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw werkt aan de verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en
financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementatie.
Het werkgebied ligt op het snijvlak van gezondheidsonderzoek, beleid en zorginnovatie.
Bij ZonMw kan men alleen subsidieaanvragen indienen nadat een programma is
bekendgemaakt en opengesteld. Oproepen waarop iedereen kan inschrijven publiceert ZonMw
in het huisblad Mediator en op internet via de Subsidiekalender. In andere gevallen vraagt
ZonMw een beperkt aantal organisaties om gerichte subsidieaanvragen in te dienen.
Subsidiekalender
In de onderstaande kalender vindt u informatie over de openstaande subsidieronden en de
bijbehorende deadlines binnen programma's van ZonMw.
www.zonmw.nl/nl/subsidie/subsidiekalender/
De subsidieprocedure in het kort
De beoordeling van de subsidieaanvragen verloopt in het algemeen in zeven stappen:
1. Vooraanmelding
 Geïnteresseerden kunnen, na een gepubliceerde oproep tot vooraanmelding, bij ZonMw
een vooraanmelding doen.
2. Beoordeling van de vooraanmelding
 Een programmacommissie of werkgroep beoordeelt de vooraanmeldingen vooral op
relevantie voor het programma en globaal op kwaliteit. Daartoe zijn per programma
criteria vastgesteld voor relevantie en kwaliteit.
3. Subsidieaanvraag
 Als men de vooraanmelding positief beoordeelt, nodigt ZonMw de indiener uit om een
gedetailleerde subsidieaanvraag op te stellen.
4. Referentenoordeel en reactie van indieners
 Ten minste twee externe referenten beoordelen de kwaliteit van de subsidieaanvraag.
De indieners mogen daar schriftelijk op reageren.
5. Oordeel over de kwaliteit van de subsidieaanvragen
 Een kwaliteitswerkgroep formuleert een eindoordeel over de geanonimiseerde oordelen
van referenten en de reacties van de indieners. Indien er geen kwaliteitswerkgroep is
ingesteld, gebeurt dit in de programmacommissie of in de werkgroep.
6. Oordeel over de relevantie van de subsidieaanvragen én prioritering
 De programmacommissie of de werkgroep beoordeelt de relevantie van de
subsidieaanvragen en stelt de prioriteit vast op grond van het oordeel over de relevantie
en de kwaliteit.
7. Honorering of afwijzing
 Op basis van beoordeling en prioritering doet de programmacommissie of werkgroep een
voordracht tot honorering of afwijzing. Indieners ontvangen van de directeur van ZonMw
namens het bestuur een toezegging of een gemotiveerde afwijzing.
U kunt ook een papieren brochure aanvragen via info@zonmw.nl.
Meer informatie
ZonMw
Postbus 93 245
2509 AE Den Haag
Tel.: 070 349 51 11
Fax: 070 349 51 00

Internet: www.zonmw.nl
E-mail: info@zonmw.nl
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Provincie Zuid-Holland
ZH 1. Sport, subsidie - provincie Zuid-Holland
Wanneer u projecten organiseert die bijdragen aan de versterking van de lokale
sportinfrastructuur in Zuid-Holland of waar relaties worden gelegd tussen de sportaanbieders en
onderwijs, welzijn en gezondheid, kunt u daarvoor subsidie aanvragen bij de provincie ZuidHolland.
Aanvraag
U kunt de subsidie aanvragen bij de provincie waarin het project wordt uitgevoerd.
Formulier
Voor een projectsubsidie komt u in aanmerking als het om een eenmalige activiteit gaat. In de
Algemene subsidieverordening (Asv) kunt u nalezen voor welke activiteiten de provincie ZuidHolland projectsubsidies verstrekt.
Meer informatie
http://www.zuid-holland.nl/index/sport__subsidie
http://www.zuid-holland.nl/

Provincie Utrecht
U1. Sport subsidie - Provincie Utrecht
De provincie Utrecht verstrekt subsidies aan projecten die de lokale sportvoorzieningen
versterken. Of aan projecten waarbij relaties worden gelegd tussen de sportaanbieders en het
onderwijs. Wilt u zo’n project starten? Of houdt u zich bezig met zo’n soort project? Dan kunt u
een subsidieaanvraag indienen bij de provincie Utrecht.
Wanneer u projecten organiseert die bijdragen aan de versterking van de lokale
sportinfrastructuur of waar relaties worden gelegd tussen de sportaanbieders en onderwijs,
welzijn en gezondheid, kunt u daarvoor subsidie aanvragen bij de provincie Utrecht.
Zie ook
http://provincies.overheidsloket.overheid.nl/utrecht/index.php?page=prod...
Meer informatie
Provincie Utrecht
Pythagoraslaan 101
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Telefoon: 030-2589111
Fax: 030-2522564
Internet: www.provincie-utrecht.nl
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Provincie Flevoland
F1. Sportmanifestaties subsidie - Provincie Flevoland
De provincie Flevoland verstrekt subsidies aan projecten die de lokale sportvoorzieningen
versterken of projecten waarbij relaties worden gelegd tussen sportaanbieders en het onderwijs.
Wanneer u projecten organiseert die bijdragen aan de versterking van de lokale
sportinfrastructuur of waar relaties worden gelegd tussen de sportaanbieders en onderwijs,
welzijn en gezondheid, kunt u daarvoor subsidie aanvragen bij de provincie Flevoland. In
Flevoland geldt dat men alleen subsidie geeft aan projecten die ten minste de regionale
sportinfrastructuur versterken.
Voorwaarden
Meer informatie over de voorwaarden vindt u in de Beleidsregel Sportmanifestaties.
Zie ook
http://provincies.overheidsloket.overheid.nl/flevoland/index.php?page=pr...
Meer informatie
Provincie Flevoland
Afd. Sociale Planvorming
Visarenddreef 1
Postbus 55
8200 AB Lelystad
Telefoon: 0320-265265
Fax: 0320-265260
E-mail: provincie@flevoland.nl

Provincie Groningen
G1. Sport, breedtesport en talentcentra subsidie - Provincie Groningen
De provincie Groningen verstrekt subsidies aan projecten die de lokale sportvoorzieningen
versterken of projecten waarbij relaties worden gelegd tussen de sportaanbieders en het
onderwijs. Wilt u zo’n project starten? Of houdt u zich bezig met zo’n soort project? Dan kunt u
een subsidieaanvraag indienen bij de provincie Groningen.
Wanneer u projecten organiseert die bijdragen aan de versterking van de lokale
sportinfrastructuur of waar relaties worden gelegd tussen de sportaanbieders en onderwijs,
welzijn en gezondheid, kunt u daarvoor subsidie aanvragen bij de provincie Groningen.
Zie ook
http://provincies.overheidsloket.overheid.nl/groningen/index.php?page=pr...
Meer informatie
Provincie Groningen
Sint Jansstraat 4
Postbus 610
9700 AP Groningen
Telefoon: 050-3164911
Fax: 050-3164933
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E-mail: info@provinciegroningen.nl
Internet: www.provinciegroningen.nl

G2. SNS Fonds Middelstum
Het SNS Fonds Middelstum wil steun bieden aan maatschappelijke initiatieven “dicht bij huis”.
Het Fonds stelt middelen beschikbaar voor projecten met een sociale, culturele of ideële
strekking die gericht zijn op verbetering van de samenleving in de omgeving van Middelstum.
Werkgebied
Het Fonds is ontstaan uit de vroegere Bondsspaarbank in Middelstum. Daarom wordt tot het
werkgebied Middelstum en haar verzorgingsgebied beschouwd. Hieronder vallen de dorpen
Westerwijtwerd, Huizinge, Toornwerd, Kantens, Rottum en Stitswerd.
Criteria
Aan welke criteria moet een project voldoen om in aanmerking te komen voor een financiële
bijdrage uit het SNS Fonds Middelstum?
- De aanvragende instelling moet in principe ingeschreven zijn bij de Kamer van
Koophandel. Daarvan wijkt men alleen af indien de instelling of het organiserend comité
genoegzaam bekend is bij het bestuur van het SNS Fonds Middelstum. Aanvragen voor
financiële ondersteuning ten behoeve van een individu neemt men in principe niet in
behandeling.
- Een aanvraag is altijd projectgebonden. Het moeten concrete projecten zijn die in een
voorbereidende fase verkeren. Dus geen projecten die al geheel of gedeeltelijk zijn
gerealiseerd en waarvoor men achteraf subsidie aanvraagt.
- Projecten moeten een sociaal-maatschappelijk of ideëel karakter hebben of moeten
concreet gericht zijn op kunst, cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, educatie,
natuur en milieu. Zij moeten ten goede komen aan de bevolking in het werkgebied van
het Fonds.
- Projecten mogen, direct of indirect, geen politiek, religieus of commercieel doel hebben.
- De aanvragende instelling moet onvoldoende vermogen hebben om het project zelf te
kunnen financieren.
- Het SNS Fonds Middelstum zal slechts bij hoge uitzondering de volledige kosten van een
project voor haar rekening nemen. Een eigen inbreng en/ of bijdragen van anderen zijn
doorgaans een vereiste.
- In alle gevallen is het ter beoordeling van het bestuur van het Fonds om een aanvraag al
dan niet te honoreren. Daartegen staat geen beroepsmogelijkheid open.
Uitsluitingen
- Uitgaven die verband houden met de normale activiteiten van een instelling, waaronder
de exploitatietekorten, zijn van financiële steun uitgesloten.
- Projecten met een internationaal karakter komen in de regel niet in aanmerking voor
financiële steun. Dit geldt ook voor projecten van overheden en van instellingen met
overwegend commerciële, politieke of religieuze doelstellingen.
- Projecten van instellingen, die beschikken over vermogens of andere fondsen komen in
principe evenmin in aanmerking voor steun van het SNS Fonds Middelstum.
Aanvraagprocedure
Een aanvraag voor financiële steun bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Aanvraagformulier; deze is te downloaden via de site van het fonds;
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2. Uitgebreide projectbeschrijving met het dekkingsplan;
3. Overzicht van de instellingen bij wie eveneens een aanvraag voor een bijdrage is of
wordt ingediend;
4. Statuten en recent uitreksel van de inschrijving van de aanvragende instelling bij de
Kamer van Koophandel;
5. Financieel jaarverslag van het laatste afgesloten boekjaar. Alsmede de begroting voor
het daarop volgend boekjaar;
6. De naam van één of meer contactpersonen met telefoonnummer(s) en zo mogelijk emailadres(sen).
Voor vragen over de wijze van het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met de
voorzitter van het SNS Fonds Middelstum, de heer G. de Vries, telefoon 0595 - 431 749 of 06 225 82 508.
De aanvraag dient te worden gericht aan:
Stichting SNS Fonds Middelstum
Postbus 58
9990 AB Middelstum
De voorzitter van het SNS Fonds zal de ontvangst schriftelijk bevestigen en daarbij meedelen of
de informatievoorziening compleet is. In dat geval zal tevens het toegewezen projectnummer
worden vermeld.
Meer informatie
Stichting SNS Fonds Middelstum
Postbus 58
9990 AB Middelstum
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen nummer 02067047
Website: www.snsfonds.nl
Email: info@snsfonds.nl
Voorzitter: De heer G. de Vries
Telefoon: 0595 - 431 749 of 06 - 225 82 508
Fax: 0595 - 431 749

Provincie Friesland
FR1. Westfriesland Fonds
Het Westfriesland Fonds verstrekt subsidie aan projecten die verbetering van de samenleving
tot doel hebben, hoe klein ook. Ze steunen initiatieven op een breed maatschappelijk terrein:
van zorg en welzijn tot kunst en cultuur, van sport en vrije tijd tot natuur en milieu, van muziek en
recreatie tot educatie en gezondheid.
Het Westfriesland Fonds is uitsluitend actief in de plaatsen waar zich voorheen een Spaarbank
Westfriesland vestigde, namelijk:
- Enkhuizen
- Bovenkarspel
- Grootebroek
- Lutjebroek
- Hoogkarspel
- Westwoud
- Andijk
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- Twisk
- Hoogwoud
- Winkel
Voor andere plaatsen in West-Friesland en Noord-Holland kunt u een aanvraag indienen bij het
VSBfonds Noord-Holland Noord.
Richtlijnen en criteria
De steun van het Westfriesland Fonds richt zich vooral op het mogelijk maken van duidelijke
projecten in de voorbereidende fase. Het project mag men dus niet voor of tijdens de aanvraag
reeds geheel of gedeeltelijk realiseren.
Steun kan men ook verlenen aan projecten met een looptijd van enkele jaren. Maar dat kan
nooit een permanent karakter hebben.
Het Fonds ziet zijn taak als aanvullend, wat betekend dat men oplet of de aanvrager ook zelf
genoeg initiatieven ontplooit om aan het benodigde geld te komen voor het project.
Exploitatiekosten, salariskosten, kosten verbonden aan de normale activiteiten van een
organisatie en begrotingstekorten komen niet voor een bijdrage uit het fonds in aanmerking.
Projecten waarin men alleen een bijdrage vraagt voor het (ver)bouwen van opstallen (onroerend
goed) honoreert het Fonds niet.
Aanvragen
Aanvragen voor financiële steun kunnen uitsluitend worden ingediend via het aanvraagformulier
van het Westfriesland Fonds, die u online kunt invullen via www.vsbfondswestfriesland.nl,
uitprinten en daarna ondertekend en voorzien van alle bijlagen kunt toezenden.
Meer informatie
Stichting Westfriesland Fonds
Zwaanstraat 1
1601 KM Enkhuizen
Telefoon: 0228-323357
E-mail: algemeen@westfrieslandfonds.nl
Internet: www.westfrieslandfonds.nl

FR 2. Sport subsidie - Provincie Friesland
De provincie Friesland verstrekt subsidies aan projecten die de lokale sportvoorzieningen
versterken of projecten waarbij relaties worden gelegd tussen de sportaanbieders en het
onderwijs. Wilt u zo’n project starten? Of houdt u zich bezig met zo’n soort project? Dan kunt u
een subsidieaanvraag indienen bij de provincie Friesland.
Wanneer u projecten organiseert die bijdragen aan de versterking van de lokale
sportinfrastructuur of waar relaties worden gelegd tussen de sportaanbieders en onderwijs,
welzijn en gezondheid, kunt u daarvoor subsidie aanvragen bij de provincie Friesland.
Aanvullende informatie
http://provincies.overheidsloket.overheid.nl/fryslan/index.php?page=prod...
Meer informatie
Provincie Friesland
Snekertrekweg 1
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
E-mail: info@fryslan.nl
Fax: 058-2925125
Telefoon: 058-2925925
Internet: www.fryslan.nl
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Provincie Drenthe
D1. Sport subsidie - Provincie Drenthe
De provincie Drenthe verstrekt subsidies aan projecten die de lokale sportvoorzieningen
versterken of projecten waarbij relaties worden gelegd tussen de sportaanbieders en het
onderwijs. Wilt u zo’n project starten? Of houdt u zich bezig met zo’n soort project? Dan kunt u
een subsidieaanvraag indienen bij de provincie Drenthe.
Wanneer u projecten organiseert die bijdragen aan de versterking van de lokale
sportinfrastructuur of waar relaties worden gelegd tussen de sportaanbieders en onderwijs,
welzijn en gezondheid, kunt u daarvoor subsidie aanvragen bij de provincie Drenthe.
Aanvullende informatie
http://provincies.overheidsloket.overheid.nl/drenthe/index.php?page=prod...
Meer informatie
Provincie Drenthe
Westerbrink 1
9405 BJ Assen
Postadres:
Postbus 122
9400 AC Assen
Telefoon: 0592 365555
Fax: 0592 365777
Contact: post@drenthe.nl
Internet: www.drenthe.nl

Provincie Gelderland
GLD1. Sport subsidie - Provincie Gelderland
De provincie Gelderland verstrekt subsidies aan projecten die de lokale sportvoorzieningen
versterken of projecten waarbij relaties worden gelegd tussen de sportaanbieders en het
onderwijs. Wilt u zo’n project starten? Of houdt u zich bezig met zo’n soort project? Dan kunt u
een subsidieaanvraag indienen bij de provincie Gelderland.
Wanneer u projecten organiseert die bijdragen aan de versterking van de lokale
sportinfrastructuur of waar relaties worden gelegd tussen sportaanbieders en onderwijs, welzijn
en gezondheid, kunt u daarvoor subsidie aanvragen bij de provincie.
Zie ook
http://provincies.overheidsloket.overheid.nl/gelderland/index.php?page=p...
Meer informatie
Provincie Gelderland
Markt 11
Postbus 9090
Internet: www.gelderland.nl
6800 GX Arnhem
E-mail: post@gelderland.nl
Telefoon: 026-3599111
Fax: 026-3599480
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GLD2. PPM Oost
PPM Oost investeert in kansrijke bedrijven in Oost Nederland als participatiemaatschappij.
Bedrijven die voorloper of trekker zijn van de regionale economie. In de sectoren: gezondheid,
technologie en voeding. Maar ook andere innovatieve bedrijven zijn welkom. PPM Oost
investeert in starters, vroege fase, expansie, brugfinanciering, bedrijfsopvolging,
herstructurering, management buy out en buy in.
Elk bedrijf maakt een ontwikkeling door, met ups en downs. Met voor elke fase een andere
financieringsbehoeften. Ondernemers die risicokapitaal nodig hebben, hebben niet alleen
behoefte aan geld maar ook aan weloverwogen adviezen en begeleiding. PPM Oost is een
betrouwbare partner die klaar staat voor ondernemers die op een gezonde manier hun nek
durven uitsteken.
PPM Oost werkt met geld van de overheid. Met als opdracht te investeren in bedrijven die door
hun activiteiten bijdragen aan een florerende economie in Oost Nederland. Door die bijzondere
opdracht is PPM Oost bereid bij het financieren van veelbelovende en innovatieve
bedrijfsinitiatieven meer risico's te nemen dan andere meer commerciële
participatiemaatschappijen. Voor de rest gelden de gewone regels voor het verstrekken van
risicokapitaal. Bij PPM Oost zijn ondernemers dus niet goedkoper uit. Wel beter, want als
ondernemers durven en doen, durven wij ook en doen we zeker mee.
Meer informatie
PPM Oost
Postbus 5215
Tel.: 026-3844044
Fax: 026-3844040
E-mail: info@ppmoost.nl
Internet: www.ppmoost.nl

G3. Noaber Foundation
Noaber Foundation stelt financiële middelen beschikbaar in de vorm van donaties en
investeringen. Ook stellen ze kennis, ervaring en hun netwerken beschikbaar voor organisaties
en bedrijven waarmee ze een relatie zijn aangegaan. De gebieden waarop ze de aandacht
richten zijn: Technologie; Gezondheid en Zorg; Onderwijs, Cultuur en Samenleving.
Bovendien vinden ze het belangrijk dat de verschillende projecten en investeringen de
mogelijkheid hebben elkaar inhoudelijk te versterken: ze streven immers naar een nieuw
noaberschap. Door kennis en ervaring ter beschikking te stellen aan andere projecten, ontstaat
een hefboomwerking die de kwaliteit van alles en allen ten goede komt.
Meer informatie
Noaber Foundation
George Avenue C.V.
Höchst Investments B.V.
Rosmersholm Professional Services B.V.
Postbus 20
6740 AA Lunteren
Bezoekadres
Internet: www.www.noaber.com
Telefoon: 0318 - 59 64 00
Fax: 0318 - 59 64 01
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Provincie Overijssel
O1. PPM Oost
PPM Oost investeert in kansrijke bedrijven in Oost Nederland als participatiemaatschappij.
Bedrijven die voorloper of trekker zijn van de regionale economie. In de sectoren: gezondheid,
technologie en voeding. Maar ook andere innovatieve bedrijven zijn welkom. PPM Oost
investeert in starters, vroege fase, expansie, brugfinanciering, bedrijfsopvolging,
herstructurering, management buy out en buy in.
Elk bedrijf maakt een ontwikkeling door, met ups en downs. Met voor elke fase andere
financieringsbehoeften. Ondernemers die risicokapitaal nodig hebben, hebben niet alleen
behoefte aan geld maar ook aan weloverwogen adviezen en begeleiding. PPM Oost is een
betrouwbare partner die klaar staat voor ondernemers die op een gezonde manier hun nek
durven uitsteken.
PPM Oost werkt met geld van de overheid. Met als opdracht te investeren in bedrijven die door
hun activiteiten bijdragen aan een florerende economie in Oost Nederland. Door die bijzondere
opdracht is PPM Oost bereid bij het financieren van veelbelovende en innovatieve
bedrijfsinitiatieven meer risico's te nemen dan andere meer commerciële
participatiemaatschappijen. Voor de rest gelden de gewone regels voor het verstrekken van een
risicokapitaal. Bij PPM Oost zijn ondernemers dus niet goedkoper uit.
Wel beter, want als ondernemers durven en doen, durven wij ook en doen we zeker mee.
Meer informatie
PPM Oost
Postbus 5215
Tel.: 026-3844044
Fax: 026-3844040
E-mail: info@ppmoost.nl
Internet: www.ppmoost.nl
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