Geld aanvragen voor een
sociaal sportinitiatief
Oranje Fonds criteria
Sport is een krachtig middel om specifieke doelgroepen in beweging te krijgen op het
gebied van werk, wonen, scholing en betrokkenheid. Aan de slag met een sociaal sportinitiatief? Klop dan eens aan bij het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds steunt initiatieven die
sociale samenhang en betrokkenheid stimuleren.

Wanneer doe je een beroep op het Oranje Fonds?

initiatieven die sport op zich en effecten als gezonder worden

Het Oranje Fonds helpt stichtingen en verenigingen die iets wil-

of meer bewegen als doel hebben. In een sociaal sportinitiatief

len bijdragen aan het sociale gezicht van Nederland. Algemene

is een grote rol voor vrijwilligers weggelegd. Zij treden bijvoor-

aanvragen kunnen op elk moment van het jaar worden inge-

beeld op als sportmaatje of sporttrainer. Een sociaal sportini-

diend. Beoordeelt het Oranje Fonds de aanvraag positief, dan

tiatief verbindt deelnemers, maar ook initiatiefnemers: lokale

kan de bijdrage variëren van € 500 tot € 100.000. Dit kan gaan

organisaties in sport, zorg en welzijn.

om een eenmalige of een meerjarige bijdrage. Het Oranje
Fonds steunt initiatieven die van start gaan of uitbreiden/doorontwikkelen en financiert geen exploitatiekosten. Kijk altijd
eerst op onze website om te zien of het plan voor onze steun in
aanmerking kan komen: oranjefonds.nl/aanvragen.

Voorbeeld van een sociaal sportinitiatief:
Changes by Sport
Changes by Sport richt zich op Caribisch-Nederlandse

Wat verstaat het Oranje Fonds onder een sociaal
sportinitiatief?

jongeren van 16 tot 27 jaar uit Rotterdam met een

Sport is een krachtig middel om sociale samenhang en betrok-

Een coalitie van samenwerkingspartners uit sport, zorg

kenheid te bevorderen. In een sociaal sportinitiatief wordt

en welzijn geeft door middel van honk- en softbal een

sport gebruikt om sociale doelen te bereiken. Zo kan sport,

impuls aan het maatschappelijk functioneren van deze

in combinatie met andere activiteiten, bijvoorbeeld struc-

doelgroep. Naast het sporten krijgen de jongeren trai-

tuur bieden aan mensen in de maatschappelijke opvang of

ningen in sociale vaardigheden en het vergroten van

de betrokkenheid onder buurtbewoners vergroten. Het maat-

hun zelfvertrouwen.

schappelijke doel is dus altijd uitgangspunt. Wij steunen geen

(licht) verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

Kracht van Sport
In 2013 ging Kracht van Sport van start: een
programma van het Oranje Fonds, in samenwerking met NOC*NSF en Kenniscentrum Sport. Dit
programma steunde sociale sportinitiatieven van
coalities bestaande uit organisaties uit sport, zorg
en welzijn. Het programma Kracht van Sport is
inmiddels afgerond. Inspirerende voorbeelden uit
dit programma en meer informatie over sociale
sportinitiatieven vind je op oranjefonds.nl/sport.

Verzamel de juiste partners

Mijn Oranje Fonds. Ligt er een goed projectplan, dan is één à

Het Oranje Fonds moedigt initiatiefnemers aan projecten op te

twee uur voldoende om het formulier in te vullen. Zorg dat het

zetten die ook na de financiering van het fonds blijven bestaan.

complete projectplan goed is uitgedacht voordat je tot aan-

Daarvoor is een stevige basis nodig. Samenwerking tussen

vraag overgaat. Binnen zes weken krijg je de eerste reactie.

sportorganisaties, overheid en sociaal domein zorgt voor een

Een behandeling duurt ongeveer drie maanden. Hoe helder-

breder draagvlak, meer expertise en een groter bereik.

der de aanvraag en hoe completer het dossier, des te korter de
behandeling duurt.

Is jouw coalitie sterk genoeg?
•	Zijn alle levensdomeinen waarin jouw initiatief actief is in de

Kracht van Sport-deelnemer: “Maak je project eenvoudig, duide-

projectgroep vertegenwoordigd? Denk aan wonen, participa-

lijk en herkenbaar voor iedereen. Zet niet teveel in op heel veel

tie, onderwijs en werk.

onderdelen. Start klein waardoor je de basis goed neerzet en kijk

•	Is er een gedeelde passie voor de doelgroep? Een enthousiaste,
doelgerichte coalitie staat sterker en werkt soepeler samen.

daarna verder welke kant je wilt opgaan. Wees niet bang om je
projectplan bij te sturen.”

• Heb je voldoende toegang tot de doelgroep én vrijwilligers?
•	Heb je in de loop van het project wellicht andere partijen
nodig? Leg nu alvast de contacten.

Meer informatie en richtlijnen
Kijk voor meer informatie over geld aanvragen en de criteria
oporanjefonds.nl/richtlijnen. Niet zeker of een aanvraag indie-

Zoek ook naar andere inkomstenbronnen

nen zin heeft? Bel het Oranje Fonds en toets het idee bij een van

Het Oranje Fonds steunt graag projecten die door de organisa-

onze projectadviseurs. Of doe de quickscan op oranjefonds.nl/

ties zelf en hun omgeving belangrijk worden gevonden. Zo zien

quickscan-0.

wij graag een bijdrage in de kosten terug van de aanvrager,
samenwerkingspartners en de lokale omgeving. Ga dus actief
op zoek naar andere inkomstenbronnen. Bijdragen van andere
fondsen maar zeker ook van (lokale) bedrijven of andere instel-

De Oranje Fonds Collecte, NLdoet en Burendag

lingen zijn welkom. Zie ook de factsheet ‘Borging van financiën’.

Ook de Oranje Fonds Collecte, NLdoet en Burendag
bieden mogelijkheden voor jouw sociale initiatief.

Hoe doe je een aanvraag?
Een aanvraag indienen gaat via een persoonlijk online portal:

Deze factsheet is een uitgave van:

Kijk op oranjefonds.nl/collecte, nldoet.nl en burendag.nl.

