
  

 

 

“Hoe komen we aan geld?” 
Alternatieve fondswerving 

 

Veel stichtingen en verenigingen 

krijgen te maken met vermindering van 

de subsidie. Zij worden uitgedaagd om 

met minder middelen dezelfde prestatie 

te leveren of op zoek te gaan naar 

alternatieve financieringsvormen.  

Naast subsidie en fondsen zijn er meer 

mogelijkheden. 

Dit informatieblad biedt een kort 

overzicht van de alternatieven.  

 

Reflectie 

Wanneer de inkomsten afnemen, vraagt 

dit om een kritische blik naar de 

organisatie. Gaat het geld naar de zaken 

die aansluiten op de doelstelling? Kunnen 

bepaalde kosten omlaag door 

samenwerking met andere organisaties, 

bijvoorbeeld door spullen te lenen in plaats 

van aan te schaffen of door gezamenlijke 

inkoop te doen?  

Breng in kaart wat er nodig is om 

financieel gezond te blijven. 

 

Vraag wat je nodig hebt 

Heb je echt geld nodig voor je clubhuis? 

Of zoek je naar een vergadertafel of een 

nieuwe keuken? Is het echt nodig om een 

expert in te huren? Of zoek je iemand die 

mee kan denken over het bouwontwerp? 

Westfriese Uitdaging is een netwerk van 

bedrijven in de regio. Bedrijven die 

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen 

(MBO) hoog in het vaandel hebben staan. 

Deze bedrijven kunnen middelen, 

menskracht en materialen bieden. Daag je 

zelf uit om in diensten of spullen te 

denken. Wellicht zijn de kosten voor je 

organisatie daardoor een stuk minder 

hoog dan vooraf gedacht. Kijk voor 

informatie op westfrieseuitdaging.nl 

Spullenbank  

Al vele maatschappelijke organisaties zijn 

jullie voor geweest. Printers, 

vergadertafels, servies, een 

aanhangwagen: een greep uit de spullen 

die door bedrijven beschikbaar zijn 

gesteld. Heb je ook een verzoek of wil je 

weten wat er al beschikbaar is? Ga naar 

westfrieseuitdaging.nl en zoek op 

Spullenbank 

 

NLDoet 

Vele handen maken licht werk, maar soms 

ontbreekt het daar binnen de vereniging of 

stichting aan. Tijdens NLDoet in maart zijn 

vele vrijwilligers beschikbaar om een dag 

te helpen. Een schilderklus, het 

opknappen van een tuin, 

schoonmaakwerk, maar ook activiteiten 

met mensen die hulp nodig hebben. Meld 

de klus aan via NLDoet en ontvang tegelijk 

een tegemoetkoming in de kosten om 

deze dag mogelijk te maken. Het gaat om 

maximaal € 400,-. Vraag dit dan wel voor 

eind januari aan via www.nldoet.nl 

 

Westfriese Beursvloer 

In november vindt jaarlijks de Westfriese 

Beursvloer plaats. Dé plek waar u 

maatschappelijk betrokken ondernemers 

live kunt ontmoeten en uw vraag kunt 

stellen. Met gesloten beurs worden hier 

kennis, materialen en menskracht 

uitgewisseld   

 

Crowdfunding 

Heb je een goed idee, maar ontbreekt het 

aan financiële middelen om het te 

realiseren? Mogelijk biedt crowdfunding 

een oplossing.  

Met behulp van een enthousiasmerend 

verhaal, acties en tegenprestaties  

https://westfrieseuitdaging.nl/
https://westfrieseuitdaging.nl/
https://westfrieseuitdaging.nl/activiteiten/spullenbank/
http://www.nldoet.nl/


 
 

 

mobiliseer je mensen om te doneren. Met 

behulp van een enthousiasmerend 

verhaal, acties en tegenprestaties 

mobiliseer je mensen om te doneren.  

 

Maak vrienden 

▪ Geef mensen de kans om vriend te 

worden van je organisatie. Vrienden 

krijgen speciale privileges bijvoorbeeld 

door eerder gebruik kunnen maken 

van je faciliteiten en door het 

ontvangen van een speciale 

nieuwsbrief. 

▪ Bied donateurs een podium. 

Bijvoorbeeld door vermelding op je 

website of plaatsing van borden voor 

sponsoren. 

▪ Bij erven of schenken is het 

interessant om een zogeheten ANBI of 

SBBI1 status te hebben. Ook voor 

donateurs is er sprake van 

belastingvoordeel in verband met de 

‘giftenaftrek’ bij organisaties met een 

ANBI status2. 

Kom in actie 

▪ In diverse dorpskernen wordt een 

gemeenschapsveiling georganiseerd. 

Mogelijk kan je hierbij aansluiten? 

▪ Organiseer een jaarlijkse actie in de 

wijk. Diverse verenigingen verkopen 

jaarlijks een specifiek product om extra 

inkomsten te genereren, zoals planten 

of koeken. Ook flessen inzamelen kan 

heel lonend zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

1Sociaal Belang Behartigende Instelling 

(SBBI). Kijk voor meer informatie op: Is uw 

organisatie een SBBI en zoek op Wat is het 

belastingvoordeel voor een SBBI. 

2Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Kijk voor meer informatie en zoek op 

Algemeen nut beogende instellingen 

 

Plan van aanpak 

Uit dit overzicht blijkt dat er veel 

mogelijkheden zijn. Dit vraagt om een 

strategie, het verdelen van taken en een 

planning. Vergeet niet je achterban mee te 

nemen, door helder te communiceren en 

hen te betrekken door taken te verdelen. 

Wees vooral positief en opereer als team.  

Samen maak je een draaiboek voor 

alternatieve fondswerving. Veel succes en 

plezier! 

 

Workshop ‘Realiseren van succesvolle 

initiatieven’ 

Vrijwilligerspunt organiseert regelmatig 

workshops over dit onderwerp.  Hierin 

wordt verder ingegaan op zaken als: 

• Hoe breng ik het doel van je initiatief 

over 

• Hoe stel ik een  actieplan op 

• Op welke wijze ga ik de doelgroep 

benaderen 

• Welke financieringsmogelijkheden zijn 

er 

• Hoe doe ik een aanvraag 

Ondersteuning nodig? 

Wil je meer weten over dit onderwerp? 

Heb je behoefte aan voorbeelden, tips of  

advies?  

Neem contact op met Vrijwilligerspunt  

voor een adviesgesprek. 

 

Contactinformatie  

Vrijwilligerspunt Westfriesland 

Verbindt door Vrijwilligerswerk en Taal  

 

Maelsonstraat 12 

1624 NP Hoorn 

0229-216499 

E-mail: info@vrijwilligerspunt.com 

www.vrijwilligerspunt.com 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/sociaal_belang_behartigende_instellingen/is_uw_organisatie_een_sbbi
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/sociaal_belang_behartigende_instellingen/is_uw_organisatie_een_sbbi
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/sociaal_belang_behartigende_instellingen/wat_is_het_belastingvoordeel_voor_een_sbbi
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/sociaal_belang_behartigende_instellingen/wat_is_het_belastingvoordeel_voor_een_sbbi
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/belastingregels_algemeen_nut_beogende_instellingen
mailto:info@vrijwilligerspunt.com
http://www.vrijwilligerspunt.com/

