Naam fonds
Gebied
landelijk
RABO Bank Foundation
Stichting Medewerkers Goedelandelijk
Doelenfonds ING
landelijk
ABN AMRO Foundation
VSB Fonds, Kunst & Cultuur landelijk
landelijk
Univé ledenfonds
Rooms-Katholieke fondsen landelijk
Fondsen voor protestantisme landelijk
landelijk
Lidl
RABO bank Coöperatie fondsregionaal
West-Friesland
regionaal
Westfriese Uitdaging
regionaal
Stichting Het Glaswerk
regionaal
Westfriesland fonds
landelijk
Old Granddad netwerk
Enkhuizen
Jacob van Wagtendonk stichting
landelijk
KNHM Kern met pit
landelijk
betrokken buurten VSB
Postcodeloterij Buurtfonds landelijk
landelijk
Unive Buurtfonds
landelijk
Cultuurparticipatie
landelijk
Cultuurplein / Fondsen cultuurlandelijk
landelijk
Taqa Cultuurfonds
landelijk
Fonds Cultuurparticipatie
Culturele fondsen overzicht landelijk
landelijk
Kickstart cultuurfonds
regionaal
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland
regionaal
Zuster Schoenmaker Cultuurfonds
landelijk
Fonds Podiumkunsten
Beter Bouw Fonds (via Prins landelijk
Berhard Cultuurfonds)

landelijk fondsen)
ARS Donandi (verzameling particuliere
landelijk
Mijn goede doel Dichtbij (Univé)

Doelgroep
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alles behalve ouderen
buurtinitiatieven
buurtinitiatieven
buurtinitiatieven
buurtinitiatieven
cultuur
cultuur
cultuur
cultuur
cultuur
cultuur
cultuur
cultuur
cultuur
cultuur
cultuur: bouw, verbouw,
verduurzaming culturele
gebouwen
cultuur: verduurzaming
culturele gebouwen
dieren
dieren
dieren (verwaarloosd, in
nood)
dieren en humanitaire
doelstellingen
dieren en mensen
dierenwelzijn
dierenwelzijn
gezelschapsdieren
divers
divers

landelijk
C.J. Vaillantfonds
Hoorn
Lokaal ondernemersfonds Hoorn
landelijk
Gravin van Bylandt
landelijk
Alert fonds voor jongeren projecten
landelijk
Fonds21
landelijk
Tienermoederfonds (individueel)
landelijk
Fundatie Sobbefond
landelijk
Kinderpostzegels
landelijk
Jeugdeducatiefonds (via scholen)

divers
evenementen
divers
jongeren
jongeren
jongeren
jongeren arbeidsparticipatie
kind/jongeren
kind/jongeren

Provinciale regeling
verduurzaming culturele
Stichting Dierenlot
Stichting Moyra Stava
Stichting Manders-Brada
Stichting Van der Voort-Van
Zijp
Stichting van der Hucht de
Bouwstenen voor
Stichting Het Waardige Dier

Provincie NH
landelijk
Landelijk
landelijk
landelijk
landelijk
landelijk
landelijk

Website
https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/rabobank-foundation/index.html
https://www.ing.nl/de-ing/over-de-ing/ingnederlandfonds/wat_doen_we/index.html
http://www.abnamro.com/nl/duurzame-ontwikkeling/abn-amro-foundation/index.html
https://www.vsbfonds.nl/kunst-cultuur?gclid=EAIaIQobChMIl86Tyv-M8AIVkaZ3Ch0QXwk5EAAYASAAEgJHHfD_BwE
https://www.unive-noordholland.nl/ledenfonds
http://www.rkgoededoelen.nl/
www.protestantsefondsen.nl
https://www.lidl.nl/service-contact/lidl-helpt-lokaal
https://www.rabobank.nl/bedrijven/lokalebanken/west-friesland/cooperatiefonds/
http://www.westfrieseuitdaging.nl/
http://www.stichtinghetglaswerk.nl/Aanvraag/
https://www.westfrieslandfonds.nl/
https://www.oldgranddad.nl/schenkingen/protocol-projecten
nog geen website of informatie kunnen vinden
https://www.kernmetpit.nl/
www.betrokkenbuurten.nl
www.postcodeloterijbuurtfon
https://www.unive.nl/buurtfo
http://www.cultuurparticipatie.nl/
http://www.den.nl/pagina/308/provinciale-en-lokale-subsidiemogelijkheden/
http://www.cultuurplein.nl/primair-onderwijs/cultuur-op-school/financiering/fondsen-cultuur
http://www.taqacultuurfonds.nl/
Homepage Fonds voor
https://www.vsbfonds.nl/over-vsbfonds/donatie-aanvragen/
Kickstart Cultuurfonds
http://www.cultuurfonds.nl/noord-holland
https://drimble.nl/bedrijf/hem/k41235303/stichting-zuster-schoenmaker-fonds.html
Fonds Podiumkunsten
Cultuurfondsen op Naam

Verduurzaming culturele
instellingen Noord-Holland,
Steun | Stichting DierenLot
https://moyrastavamorena.nl
http://www.mandersbrada.nl/
http://www.vandervoortvanzij
p.nl/index.php
https://vdhdb.nl/
https://www.bouwstenenvoor
https://www.hetwaardigedier
.nl/menu_1_Home.html
https://www.arsdonandi.nl/de-fondsen/
Mijn Goede Doel Dichtbij
(unive.nl)
Fonds - LVC (lvc-online.nl)
LOF - LOKAAL
M.A.O.C. Gravin van
https://alertfonds.nl/aanvraag-indienen/criteria/
https://www.fonds21.nl/over-fonds-21/wat-doet-fonds-21
Tienermoederfonds steunt
https://www.fundatiesobbe.nl/fondsen/
Subsidie aanvragen Jeugdeducatiefonds

Fonds Kinderhulp
Fonds Kind & Handicap
Stichting NSGK
Stichting de Trintel

landelijk
landelijk
landelijk
Enkhuizen

Stichting de Steunmast
VoordeBuurt Fonds
Cornelia Stichting
Stichting SFO
Hendrik Mullerfonds
Dinamofonds
Pure energie fonds
Dik Groen
Landschap Noord-Holland
Nationaal Fonds NME

Enkhuizen
landelijk
landelijk

Dinamo fonds
Doenfonds
Sluyterman van Loo fonds
Nationaal Ouderenfonds
Stichting Univé Helpt

landelijk
landelijk
landelijk
landelijk
landelijk

landelijk
landelijk
landelijk
landelijk
regionaal
landelijk

landelijk
NUT fonds (VSB)
Ondernemersfonds EnkhuizenEnkhuizen
Fonds Gehandicaptensport landelijk
regionaal
Jeugdsportfonds Noord-Holland
Stichting waarborgfonds Sportlandelijk
landelijk
Bosa (bouw en onderhoud sportaccomodaties)
werkgebied Unive
Stichting voor elkaar
Stichting Ton voor een Tuin landelijk
landelijk
FNO zorg voor kansen (voorheen
Nuts Ohra)
Gieskes Strijbis Fonds
landelijk

kind/jongeren
kind/jongeren beperking
kind/jongeren beperking
kind/jongeren sociaal,
cultureel
kunst, cultuur
lokale initiatieven
mensen met beperking
mensen met beperking
monumenten
natuur
natuur
natuur
natuur
natuur educatie
duurzaamheid
natuur, dieren, monumenten
natuur, sociaal, creatief
ouderen
ouderen
preventie en/of
schadebeperking
sociaal
sociaal, cultureel, sport
sport
sport
sport
sport
sport, cultuur, welzijn en
educatie
vergroening tuinen
natuur, milieu, cultuur
innovatie

Overzichten van fondsen die in Nederland actief zijn vind je op:
https://fondseninnederland.nl/fondsen
https://fondsenzoeken.nl/
https://www.fonds1818.nl/content/landelijke-fondsen
https://vermogensfondsen.startpagina.nl/
https://www.fondsenvoorouderen.nl/

Wat wij doen - Kinderhulp
Fonds Kind & Handicap Gift aanvragen | Het
https://stichting-de-trintel.nl/
hermes.ger@ziggo.nl
https://www.oranjefonds.nl/oranje-fonds-en-regiobank-openen-voordebuurt-fonds
http://cornelia-stichting.nl/
https://stichtingsfo.nl/
www.mullerfonds.nl
https://dinamofonds.nl
http://pure-energiefonds.nl/
https://www.dikgroen.nl/voor-jou/
http://www.landschapnoordholland.nl/betrekkenbijgroen
Aanvragen | Nationaal
Fonds NME
Dinamo Fonds | Dieren *
Criteria | Stichting DOEN
http://www.fondssluytermanvanloo.nl/
https://www.ouderenfonds.nl/help-mee/subsidie-aanvraag
https://www.unive.nl/overunive/stichting-unive-helpt
Andere | VSBFonds
https://www.ondernemersfondsenkhuizen.nl/
http://www.fondsgehandicaptensport.nl/
http://noord-holland.jeugdsportfonds.nl/354/home
Stichting Waarborgfonds
https://www.dushttps://www.stichtingvoorelkaar.nl/
Een ton voor een tuin |
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/
https://gieskesstrijbisfonds.nl/

