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1. Stichting VSBfonds 
 

TELEFOON : 030-2303300 
FAX  : 030-2303399 
E-MAIL  : info@vsbfonds.nl 
WEBSITE : www.vsbfonds.nl 
POSTADRES : Postbus 16, 3500 AA Utrecht 
BEZOEKADRES: Maliebaan 14, 3581 CN Utrecht 

 
DOELSTELLING 
Het VSBfonds verleent steun aan projecten die bijdragen aan het behoud en verbetering van een leefbare 
Nederlandse samenleving met het oog op een duurzame toekomst (alles in de ruimste zin van het woord). 
 
ACTIVITEITEN 
Vanuit de opvatting dat een leefbare samenleving wordt bevorderd door de deelname van zoveel mogelijk 
inwoners aan het maatschappelijk leven, steunt het VSBfonds in het bijzonder initiatieven die samenhangen 
met begrippen als participatie en ontplooiing. Het VSBfonds kent vier aandachtsgebieden: 
- zorg en welzijn: projecten die de zelfstandigheid, zelfredzaamheid, sociale activering (participatie) en de 
kwaliteit van leven van deelnemers aan de Nederlandse samenleving (ontplooiing) bevorderen. Bijzondere 
aandacht voor ouderen, ggz-cliënten, mantelzorgers, gehandicapten, allochtonen en dak- en thuislozen; 
- natuur en milieu: projecten die bijdragen aan de versterking van het draagvlak voor natuur en aan de 
bevordering van een duurzame, milieubewuste leefstijl bij inwoners van Nederland. Deelgebieden zijn 
natuur & landschap, mens & milieu en dierenwelzijn & dierenopvang. Mogelijke onderwerpen: 
natuurherstel, -ontwikkeling, -behoud en -beleving, natuur- en milieueducatie, concreet  
handelingsperspectief richting milieubewust gedrag. 
- kunst en cultuur: projecten op het gebied van cultuurparticipatie (culturele diversiteit, verrijking en 
vernieuwing), cultuureducatie (educatieve methoden en intercultureel onderwijs) en cultuurbehoud 
(verwervings-, restauratie- en behoudsprojecten en toegankelijkheidsbevordering van het cultuurhistorisch 
erfgoed); 
- sport en vrije tijd: projecten die bijdragen aan de cohesie van de (lokale) gemeenschap en die zich richten 
op een gezonde leefstijl en het in beweging krijgen van kwetsbare groepen zoals jongeren (m.n. boven 15 
jaar), gehandicapten, ouderen en allochtonen. Tevens aandacht voor breedtesport met onderwerpen als 
amateursportverenigingen, sportaccommodaties, gehandicaptensport, fair play en antiracisme. Verder 
projecten uit het buurt- en clubhuiswerk, sociaal-cultureel jeugdwerk en wijkcentra; ook vakanties voor 
speciale doelgroepen; 
 
Het VSBfonds ondersteunt bij voorkeur projecten van concrete aard, ‘doe-projecten’, in de overtuiging dat 
van deze projecten een voorbeeldwerking kan uitgaan. 
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BEPERKINGEN 
Het VSBfonds verleent géén steun aan: 
- projecten die tijdens de aanvraag of behandeling reeds geheel of gedeeltelijk zijn gerealiseerd; 
- projectonderdelen als exploitatietekorten, niet-projectgebonden salariskosten, kosten van 
levensonderhoud en verbonden aan de normale activiteiten van een organisatie; 
- projecten met een internationaal karakter; 
- individuen en particuliere vermogensfondsen; 
- overheden, overheidsinstellingen of structureel geheel of vrijwel geheel door een overheid gesubsidieerde 
instellingen, evenmin als commerciële instellingen; 
- activiteiten of projecten met een uitgesproken politiek of religieus karakter. 
 
Honorering van aanvragen is mede afhankelijk van het beschikbare budget van het VSBfonds. Directie en 
bestuur behouden zich het recht voor aanvragen niet in behandeling te nemen en een bindend oordeel uit 
te spreken. 
 
AANVRAAGPROCEDURE 
Verzoeken om financiële steun worden ingediend middels een aanvraagformulier, voorzien van statuten en 
inschrijving van Kamer van Koophandel, de meest recente jaarrekeningen en jaarverslagen, een begroting, 
een overzicht van instellingen waar eveneens een aanvraag is ingediend en een gedetailleerd 
dekkingsplan.  
Aanvragen dienen minimaal vier maanden voor aanvang van het project volledig door het VSBfonds te zijn 
ontvangen. 
U kunt het aanvraagformulier vinden op de website van het fonds. 
 
GEGEVENS OVER FONDS 
VERMOGEN:  € 1.645.000.000,- 
INKOMSTEN:  Dividend 
JAARBUDGET:  € 43.000.000,- 
SOORT BIJDRAGE: Donatie 
STICHTER: Stichting VSBfonds is voortgekomen uit spaarbanken, waarvan de oudste is 

opgericht in 1817. 
OPGERICHT:  17 december 1817 opgericht als Haarlemsche Spaarbank, voortgezet als  

VSBfonds op 22 mei 1990. 
BESTUUR: Mr. P.G. Vos (voorz.); drs. D.F. Tiemens (vice-voorz.); B.J.H.S. Feilzer; H.J. 

Hielkema; mw. T.M. Lodder; drs. A.M. van der Meij. 
Directie: jhr. mr. M.H. Reuchlin (algemeen directeur); drs. J.F.B. van Hasselt 

RECHTSVORM:  Stichting 
GEBIED:  Uitsluitend Nederland 
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2. NSGK  (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) 
 

TELEFOON 020-6791200 
FAX 020-6731006 
E-MAIL info@nsgk.nl 
WEBSITE www.nsgk.nl 
POSTADRES Van Miereveldstraat 9, 1071 DW Amsterdam 

 
DOELSTELLING 
De NSGK zet zich in voor kinderen en jongeren met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. 
Dat doet zij door het stimuleren en financieel ondersteunen van initiatieven, die kinderen en jongeren met 
een handicap tot 27 jaar in Nederland helpen te participeren en integreren in de samenleving. Ook wil de 
NSGK het Nederlandse publiek bewust maken van mogelijkheden tot participatie en integratie door 
voorlichting en informatie te geven. De stichting heeft niet tot doel winst te maken en is in het bezit van het 
CBF-keurmerk. 
 
ACTIVITEITEN 
- Het verdelen van de beschikbare middelen over initiatieven die aangedragen worden binnen het kader 
van het vigerende meerjarenbeleidsplan; 
- het actief stimuleren van nieuwe ontwikkelingen en initiatieven in samenhang met landelijk beleid. 
 
BEPERKINGEN 
Er wordt alleen een bijdrage verstrekt aan niet-commerciële rechtspersonen. Er worden geen bijdragen 
verstrekt in structurele exploitatiekosten. Individuele aanvragen worden verwezen naar ANGO, die deze 
verzoeken voor de NSGK rechtstreeks afhandelt. Er worden geen buitenlandse projecten gefinancierd. Als 
leeftijdsgrens geldt 27 jaar.  
 
AANVRAAGPROCEDURE 
Aanvragen dienen te worden ingediend door middel van een aanvraagformulier. De formulieren zijn aan te 
vragen bij het bureau of te downloaden via de website. Er is een folder over de toekenningscriteria (ook op 
de website in te zien). 
Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend ter attentie van het bestuur. Alle aanvragen worden door 
het bestuur behandeld. 
 
GEGEVENS OVER FONDS 
INKOMSTEN: Bijdragen van donateurs; giften, collecteopbrengsten, legaten en erfstellingen; 

opbrengst van de geldmiddelen; verdere baten. 
JAARBUDGET:  € 3.500.000,- 
GEM. BIJDRAGE: Per aanvraag verschillend. 
SOORT BIJDRAGE: Garanties, schenkingen, renteloze leningen. 
STICHTER: Mw. S.E. Spakler; mw. H.C. de Ranitz-van der Garden; mw. E.M. baronesse van 

Harinxma thoe Slooten-van Welderen baronesse Rengers; W.F. Sillem; dr. E.H. la 
Chapelle; mr. F. Oldewelt; dr. J.D. Mulder. 
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OPGERICHT: 19 september 1945 als de Mytylstichting; 22 maart 1947 oprichting: Stichting ter 
verzorging van het gebrekkig kind. 

GESCHIEDENIS: In 1950 fusie van Mytylstichting en St. ter verzorging v/h gebrekkige kind tot 
Nederlandse Stichting voor het Gebrekkige Kind. Vanaf 1976: Nederlandse 
Stichting voor het Gehandicapte Kind. 

BESTUUR: Drs. M.H.J.J. Vissers (voorz.); C.J.M. Bierman (penn.); M. Diepenhorst (secr.); dr. 
I.J.M. de Groot; drs. J.R. v.d. Kamp; dr. G.M. Schermer; O.N. Visser; R. Bijl. 
Directeur: drs. P.M. Schoof. 

RECHTSVORM:  Stichting 
GEBIED:  Nederland 
 

3. Fonds Verstandelijk Gehandicapten (voorheen Nationale Collecte 
Verstandelijk Gehandicapten) 
 

TELEFOON  030-2363777 
FAX   030-2400743 
E-MAIL   info@verstandelijkgehandicapten.nl 
WEBSITE  www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl 
POSTADRES  Postbus 85277, 3508 AG Utrecht 
BEZOEKADRES Maliebaan 71 G, Utrecht 
CONTACTPERS Th. van Loon 

 

BIJZONDERHEDEN CONTACTPERS 
directeur 

 
DOELSTELLING 
Het met projecten en activiteiten steunen van mensen met een verstandelijk handicap door het 
bijeenbrengen en beheren van geldmiddelen. 
 
ACTIVITEITEN 
Jaarlijks organiseert het Fonds een nationale collecte. Daarnaast wordt -binnen de wettelijke voorschriften  
ook op andere wijze geldmiddelen bijeengebracht. De verzamelde middelen worden ter beschikking gesteld 
aan personen of organisaties, die de belangen van mensen met een verstandelijke handicap en hun 
leefomgeving behartigen ofwel activiteiten ontwikkelen t.b.v. mensen met een verstandelijke handicap. 
 
BEPERKINGEN 
Het Fonds verstandelijk gehandicapten verleent financiële steun aan organisaties zonder winstoogmerk, die 
zich met landelijke projecten c.c. projecten met een landelijke uitstraling, projecten met een vernieuwend 
karakter of bovenregionale projecten, inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen 
met een verstandelijke handicap. De regels worden als volgt gehanteerd: 
- Zoveel mogelijk wordt het principe gehanteerd van éénmalige financiering van projecten; 
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- projecten waarvoor geen of een ontoereikende reguliere vorm van financiering beschikbaar is kunnen in 
behandeling worden genomen; 
- de hoogte van de bijdrage wordt van geval tot geval bepaald; 
- projecten, waarvoor bij andere fondsen specifieke regelingen bestaan c.q. geacht kunnen worden te vallen 
onder de doelstellingen van andere fondsen worden niet in behandeling genomen; 
- er wordt geen geld beschikbaar gesteld voor projecten, die behoren tot de taak en verantwoordelijkheid 
van de overheid; 
- projecten die een tijdspanne van drie jaar of meer omvatten, worden niet gehonoreerd; 
- reeds bestelde/aangeschafte voorzieningen evenals reeds uitgevoerde werkzaamheden komen in het 
algemeen niet voor subsidie in aanmerking; 
- in beginsel wordt geen bijdrage gegeven om exploitatiekosten te kunnen dekken; 
- uit een verleende bijdrage kan geen recht worden ontleend op een bijdrage in volgende jaren. 
Van 1 juli 2003 tot 1 juli 2006 wordt extra aandacht besteed aan de honorering van projecten op het gebied 
van kleinschalige woonvormen voor 4 tot 12 mensen met een verstandelijke handicap. Gehonoreerd 
kunnen worden verzoeken om een financiële bijdrage t.b.v. de inrichting van de gemeenschappelijke 
ruimten, tuin of speeltoestellen. Uitgezonderd worden kleinschalige woonvormen die worden geïnitieerd 
door instellingen. 
 
AANVRAAGPROCEDURE 
Voor het indienen van een financiële aanvraag dient gebruik te worden gemaakt van een 
aanvraagformulier. Dit kan via de internetsite van de stichting worden gedownload of telefonisch bij het 
landelijk bureau worden opgevraagd. 
Een aanvraag dient te bestaand uit een beschrijving van het project en vergezeld te gaan van een 
begroting en het dekkingsplan en dient ondertekent te zijn door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van 
de organisatie, bv directeur, voorzitter, secretaris of penningmeester. 
Natuurlijke personen (mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders of verzorgers) kunnen ook in 
aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Deze aanvragen worden door de ANGO (algemene 
Nederlandse Gehandicapten Organisatie) te Amersfoort behandeld en kunnen rechtstreeks naar de ANGO 
worden gezonden. Adres: ANGO afdeling Welzijn, Postbus 850, 3800 AW  Amersfoort. 
 
GEGEVENS OVER FONDS 
VERMOGEN:  Per 30-6-2004: € 71.680,-. 
INKOMSTEN:  Circa € 2.668.000,-. 
JAARBUDGET:  Circa € 2.075.000,-. 
GEM. BIJDRAGE: Verschillend 
SOORT BIJDRAGE: In geld en garanties. 
OPGERICHT:  5 september 1986 
GESCHIEDENIS: In 1980 gingen de eerste vrijwilligers de deuren langs om geld in te zamelen voor 

mensen met een verstandelijke handicap. Initiatiefnemer was de Stichting 
Federatie Sociaal Pedagogische Zorg voor Zwakzinnigen. In 1986 werd voor de 
collecte de Stichting Nationaal Collecte Geestelijk Gehandicapten, kortweg 
Stichting NKGG, opgericht. De afkorting wekte verwarring en zorgde in 2003 voor 
een naamswijziging: Stichting Nationale Collecte Verstandelijk Gehandicapten. 
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Echter, de stichting doet meer dan collecteren alleen. Ze beheert de 
gecollecteerde en geschonken gelden en ondersteunt projecten. Vandaar dat per 
9 april 2005 is gekozen voor de naam: Fonds verstandelijk gehandicapten. 
Het Fonds verstandelijk gehandicapten werkt nauw samen met verschillende 
organisaties. De drie ouderverenigingen VOGG, PhiladelphiaSupport en dit 
Koningskind en Mee Nederland nemen een bijzondere positie in binnen het 
Fonds. Zij denken, werken en doen mee. Veel van onze vrijwilligers en 
collectanten zijn direct of indirect aan deze partners verbonden. 

BESTUUR: G.J. Schutte (voorz.); dr. B.P. Postmus (secr./plv.voorz.); dr. H. Rooseboom 
(penn./plv. secr.); Th. van Loon (directeur). 

RECHTSVORM:  Stichting 
GEBIED:  Nederland en Nederlandse Antillen en Aruba 

 

4. ANGO Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie 
 

TELEFOON  033-4654343 
FAX   033-4654353 
E-MAIL   info@ango.nl 
WEBSITE  www.handicap.nl 
POSTADRES  Postbus 850, 3800 AW Amersfoort 
BEZOEKADRES Kon. Wilhelminalaan 17, Amersfoort 

 
DOELSTELLING 
De vereniging stelt zich ten doel de emancipatie en integratie te bevorderen van mensen met een handicap. 
 
ACTIVITEITEN 
De belangrijkste activiteiten zijn: 
- individuele financiële hulpverlening; 
- voorlichting en advies; 
- vakantie-accommodatie (stacaravans); 
- projecten, zoals ANGO-stoel; 
- belangenbehartiging; 
- lotgenotencontact. 
 
BEPERKINGEN 
De vereniging neemt geen hulpaanvragen van gehandicapten in behandeling, indien deze vallen onder de 
doelstelling van de volgende fondsen: Stichting Prinses Beatrix Fonds, de Landelijke Stichting voor Blinden 
en Slechtzienden, de Nierstichting Nederland en/of wettelijke regelingen. 
Aanvragen ingediend bij de Stichting Prinses Beatrix Fonds worden door ANGO beoordeeld. Diverse 
fondsen hebben de beoordeling van aanvragen voor individuele hulp aan ANGO uitbesteed. Geen 
bijdragen in: periodieke kosten (huur, gas e.d.), schuldsanering, reeds aangeschafte voorzieningen, 
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medische en therapeutische behandelingen en vakantie. De vereniging financiert geen projecten van 
andere organisaties (zgn. groepsvoorzieningen). 
 
AANVRAAGPROCEDURE 
Voor het indienen van een financiële hulpaanvraag moet men zich tot het hoofdkantoor in Amersfoort 
wenden. 
 
GEGEVENS OVER FONDS 
INKOMSTEN:  Uit jaarlijkse collecte, giften, contributies van leden en donateurs. 
GEM. BIJDRAGE: Per soort aanvraag worden maximale bijdragen gehanteerd. 
SOORT BIJDRAGE: Schenkingen en garanties. 
STICHTER:  ANGO is ontstaan uit een fusie tussen ANIB, AVO en GON. 
OPGERICHT:  1 januari 1999 
GESCHIEDENIS: De drie gehandicaptenorganisaties ANIB ( Bond van gehandicapten en 

arbeidsongeschikten), GON (Gehandicapten Organisatie Nederland) en AVO 
(Integratie Gehandicapten) besloten hun krachten te bundelen en zijn 1-1-1999 
gefuseerd tot ANGO (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie). 

BESTUUR: Directieraad: S.P. de Paauw, (voorz.); E.J. Schoevaars, (vice-voorz.); Th.J. 
Heijne, (penn.secr.). 

RECHTSVORM:  Vereniging 
GEBIED: Nederland 

5. Oranje Fonds 
 

TELEFOON  030-6564524 
FAX   030-6562204 
E-MAIL   info@oranjefonds.nl 
WEBSITE  www.oranjefonds.nl 
POSTADRES  Postbus 90, 3980 CB Bunnik 
BEZOEKADRES J.F. Kennedylaan 101, Bunnik 
CONTACTPERS Drs. Th.  van  Oosten 

 
DOELSTELLING 
Het fonds stelt zich ten doel het verlenen van financiële steun op het terrein van het maatschappelijk 
welzijn, in het bijzonder waar het gaat om projecten die sociale cohesie bevorderen in het koninkrijk der 
Nederlanden. 
 
ACTIVITEITEN 
Het Fonds geeft financiële bijdragen aan organisaties binnen de doelstelling en het werkterrein van het 
Fonds. Daarbij wordt vooral gekeken of het een bijdrage levert aan de vier pijlers van het Fonds: 
bevorderen van participatie, integratie en sociale veiligheid en het verminderen van sociale uitsluiting.  
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Op het terrein van hulp en zorg steunt het Fonds o.a. algemeen maatschappelijk werk, vrijwillige 
hulpdiensten, jeugd- en ouderenzorg, maatschappelijk advies- en informatiewerk, zelfhulpgroepen, begeleid 
wonen,opvanghuizen, dak- en thuislozenzorg, verslavingszorg.  
Op het terrein van het sociaal-cultureel werk gaat het om bv. jongerencentra, sociëteiten van en voor 
ouderen, dorpshuizen, buurt- en wijkcentra, projecten van en voor minderheden, vormings- en 
educatiewerk, projecten van en voor uitkeringsgerechtigden, organisaties van en voor vrouwen. 
Het is mogelijk meer dan eens een beroep te doen op het Fonds en aanvragen kunnen het hele jaar 
worden ingediend voor alle tijdelijke steun, die een organisatie heeft om goed of beter te functioneren, bv: 
- deskundigheidsbevordering, methodieontwikkeling, voorlichtingsactiviteiten en tijdelijke begeleiding; 
- vernieuwende activiteiten; 
- investeringen zoals het aankopen, aanpassen, opknappen of isoleren van een pand, de inrichting van een 
ruimte, kantoor of keuken, verlichting en stoffering, audiovisuele- en kantoorapparatuur en busjes; 
- het is mogelijk een bijdrage in personeelskosten te krijgen. Het gaat dan om personeel dat hooguit drie 
jaar ingezet wordt. Bv. voor methodiekontwikkeling, nieuwe activiteiten en herstructurering; 
- bijdragen in de startkosten als het een organisatie betreft die nog geen subsidie van de overheid ontvangt; 
- overbruggingsbijdragen bij exploitatiemoeilijkheden van tijdelijke aard voor een periode van in beginsel 
een jaar. 
 
BEPERKINGEN 
Uitsluitend bijdragen aan stichtingen of verenigingen op het terrein van het maatschappelijk welzijn; nimmer 
wordt individuele hulp verleend. Niet tot werkterrein van het Oranje Fonds worden gerekend activiteiten 
primair op het gebied van: gezondheidszorg, natuur en milieu, ontwikkelingssamenwerking en 
volkshuisvesting. Het fonds verleent geen bijdragen aan projecten met een overwegend politieke, 
godsdienstige of levensbeschouwelijke doelstelling. Ook verstrekt het fonds geen structurele bijdragen.  
Het Fonds verstrekt zelden of nooit een bijdrage van 100 procent. In veruit de meeste gevallen moet de 
organisatie een deel van de kosten zelf bijeenbrengen. 
Aanvragen voor projecten die al gestart zijn, worden niet in behandeling genomen. 
 
AANVRAAGPROCEDURE 
Een aanvraag wordt schriftelijk ingediend door middel van een aanvraagformulier. Dit kan schriftelijk of 
telefonisch bij het Fonds opgevraagd worden. Het vragenformulier is tevens te downloaden van onze 
website. Het verdient aanbeveling vooraf de richtlijnen van het Fonds te raadplegen. Beiden zijn te vinden 
op de website. 
 
GEGEVENS OVER FONDS 
VERMOGEN:   € 184.244.445,- (2004) 
INKOMSTEN:  Uit de kansspelen: € 16.268.220,- 
JAARBUDGET:  € 15.711.155,- (2004) 
GEM. BIJDRAGE: € 11.000,- 
SOORT BIJDRAGE: Garanties en 'euro-voor-een-euro' (geen leningen).  
OPGERICHT:  1948 (voorloper) 
GESCHIEDENIS: In juni 2002 besloten de besturen van het toenmalige Oranje Fonds en het Juliana 

Welzijn Fonds om volledig samen te gaan onder de naam Oranje Fonds. De reden 
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hiervan was dat de doelstellingen en werkgebieden van deze fondsen 
vergelijkbaar zijn. Het Juliana Welzijn Fonds steunt vanaf de oprichting in 1948 
instellingen en initiatieven op het terrein van maatschappelijk welzijn. Tot ver in de 
jaren zestig was het Koningin Juliana Fonds een fonds van het maatschappelijk 
werk.  
In de jaren zeventig wijzigt zich de landelijke organisatiestructuur van de 
welzijnssector. Binnen het Koningin Juliana Fonds wordt een proces van 
vermaatschappelijking manifest. 
Het Fonds heroriënteert zich in organisatorische en beleidsmatige zin op de 
samenleving. Tenslotte maakt het Fonds zich los van de landelijke instellingen die 
het bestedingsbeleid van het Fonds bepalen en wordt een eigen identiteit 
zichtbaar. In de jaren tachtig ontwikkelt het Koningin Juliana Fonds zich tot een 
onafhankelijke en professionele organisatie op het terrein van de 
samenlevingsopbouw en maatschappelijke zorg. Het Koningin Juliana Fonds 
treedt vanaf die tijd zelf als initiator van projecten op de voorgrond. Het werd een 
fonds voor maatschappelijk welzijn. Het Oranje Fonds is in januari 2002 opgericht 
als nationaal geschenk ter gelegenheid van het huwelijk van Z.K.H. Prins Willem-
Alexander en H.K.H. Prinses Maxima. Zij zijn beschermheer en beschermvrouwe 
van het Fonds. 

BESTUUR: Dr. G.J. Wijers (voorz.); drs. J. Wallage (plv voorz.); prof.dr. R.C.G. van den Brink 
(penn.); J. van Rijn (plv penn.); mr. N. de Jong; mw. mr. H.M.A. Opstelten-Dutilh; 
prof.dr.P. Schnabel; A.G. van der Stoel.  

RECHTSVORM:  Stichting 
GEBIED: Nederland, Nederlandse Antillen en Aruba. Tevens worden aanvragen uit enkele 

landen in Midden-Europa behandeld via een apart samenwerkingsverband met 
andere fondsen 

 

6. Stichting Algemeen Welzijnsfonds voor Geestelijk en Lichamelijk 
Misdeelden 
 

POSTADRES  Kalkwijk 175, 9603 TC Hoogezand 
CONTACTPERS G.G. Bootsma-Moorlag 

 
DOELSTELLING 
De behartiging van de belangen van de geestelijk en lichamelijk misdeelden van alle gezindten door zorg in 
de breedste zin. 
 
ACTIVITEITEN 
Oprichting en instandhouding van tehuizen, het geven van voorlichting, alsmede de tewerkstelling, 
ontwikkeling en ontspanning van hen. 

 9 



BEPERKINGEN 
In het algemeen uitsluitend bijdragen aan instellingen die werkzaam zijn ten behoeve van de geestelijk en 
lichamelijk gehandicapten. 
 
AANVRAAGPROCEDURE Via bovenstaand adres. 
 
GEGEVENS OVER FONDS 
VERMOGEN:  € 544.536,- 
INKOMSTEN:  € 45.378,- 
JAARBUDGET:  € 27.226,- 
GEM. BIJDRAGE: € 2.268,- 
SOORT BIJDRAGE: Schenkingen, garanties, leningen. 
STICHTER:  J.G.W. Schröder. 
OPGERICHT:  18 november 1957 
BESTUUR:  Mw. W.A.J. Zwart-Heslinga (voorz.); mw. P.H. Lamme-Hennemann. 
RECHTSVORM:  Stichting 
GEBIED:  Nederland 
 

7. Stichting Loterijgelden Nederland 
 

WEBSITE:  www.aanvraag .nl 

 

Aanvraag.nl geeft de volgende fondsen: 
 • Johanna Kinderfonds 

• Revalidatiefonds 
• NSGK 
• Stichting  Kinderpostzegels 
• VSB fonds 
• Skanfonds 

 
De samenwerkende fondsen willen het indienen en de afhandeling van aanvragen voor financiële steun 
voor projecten eenvoudiger maken. Samenwerking via de digitale weg leidt tot meer efficiëntie voor 
aanvrager en samenwerkende fondsen tijdens het gehele traject..  

 
DOELSTELLING 
Wie mag gebruik maken van Aanvraag.nl? 
Deze site is alleen bedoeld voor organisaties die zich met projecten inzetten voor het verbeteren van de 
kwaliteit van leven van mensen met een handicap.  
Alleen instellingen of rechtspersonen, die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel kunnen via 
deze site een aanvraag indienen. Aanvragen voor individuele hulp kunnen dus niet via deze site worden 
ingediend!  
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Het betreft alleen projecten in Nederland.  
• Vooraanvragen en volledige aanvragen mogen alleen gedaan worden door een daartoe bevoegd 

persoon binnen een organisatie of een afdeling. Deze bevoegdheid moet onder meer blijken uit de 
registratie bij de Kamer van Koophandel.  

• Vooraanvragen en volledige aanvragen mogen niet worden ingediend door en/of op naam van een 
intermediair.  

Let op: betreft uw aanvraag een project m.b.t een buitenspeelvoorziening én voldoet het project aan de 
volgende twee voorwaarden? 

• De speelvoorziening is een openbaar toegankelijke buurtspeelplek waar samenspel tussen 
kinderen met en zonder handicap wordt mogelijk gemaakt.  

• De kosten voor het project worden grotendeels betaald door de Gemeente en uw organisatie  

Dien uw aanvraag dan in bij de Samenwerkende Fondsen Buiten Spelen en niet bij Aanvraag.nl. Ga naar 
www.sfbs.nl. 
 
HOE WERKT AANVRAAG.NL? 
OP deze site kunt u, indien u hiertoe bevoegd bent, per project een vooraanvraag indienen. De fondsen die 
op basis van de ingevulde gegevens interesse tonen, beoordelen uw vooraanvraag waarna u zo spoedig 
mogelijk per e-mail bericht krijgt. In dit bericht leest u of u een volledige aanvraag kunt indienen en, zo ja, 
op welke wijze en bij welk(e) fonds(en) u dit kunt doen. 
 

DE AANVRAAG VAN A TOT Z  
Het indienen van een vooraanvraag via deze site is de eerste stap. U hoeft zich in dit stadium niet te 
verdiepen in de specifieke eisen van de samenwerkende fondsen, zolang uw project maar gericht is op het 
verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een handicap.  

U krijgt daarna zo spoedig mogelijk per e-mail bericht over de haalbaarheid. Indien meerdere van de 
samenwerkende fondsen interesse hebben, dan verneemt u bij welke fondsen u een volledige aanvraag 
kunt indienen.  

Ook deze volledige aanvraag kunt u grotendeels via Internet versturen, instructies met betrekking tot hoe u 
dit kunt doen, staan in het e-mailbericht. Alle gegevens die niet digitaal aangeleverd kunnen worden, zoals 
statuten, uittreksel KvK en jaarverslag, hoeft u maar naar één fonds te sturen, welk fonds dit is leest u ook 
in het e-mailbericht.  

In de behandelfase wordt weliswaar samengewerkt onder regie van één coördinerend fonds, maar de 
volledige aanvraag wordt door de geïnteresseerde fondsen beoordeeld volgens de eigen 
aanvraagvoorwaarden. Ieder fonds behoudt volledige autonomie met betrekking tot de te nemen besluiten. 
In geval van een toekenning ontvangt u dan ook van alle toekennende fondsen een aparte 
toekenningsbrief. 
 
Let op: houdt u er rekening mee dat het gehele proces, van vooraanvraag tot eindbeslissing, normaal 
gesproken tenminste enige maanden in beslag neemt. Indien u wordt uitgenodigd om een volledige 
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aanvraag in te dienen, streef er dan naar om dit uiterlijk twee maanden voor de startdatum van uw project 
te doen. Dit is van groot belang omdat de fondsen in principe alleen projecten in de voorbereidende fase 
steunen en dus geen steun geven als er al financiële verplichtingen zijn aangegaan.  

• Wilt u meer weten over één van de samenwerkende fondsen, bijvoorbeeld de 
aanvraagvoorwaarden of voorbeelden van aanvragen die in het verleden zijn toegekend, klik dan 
op het logo van dat fonds in onderstaande logobalk.  

• Wilt u meer weten over de techniek, de organisatie en hoe de fondsen 'achter de schermen' 
samenwerken, klik dan hier  

• Is alles duidelijk, bent u bevoegd en voldoet uw project/ organisatie aan bovengenoemde eisen? 
Begin dan nu met het invullen van de vooraanvraag. Ga naar het formulier vooraanvraag  

GEGEVENS OVER FONDS 
RECHTSVORM:  Stichting 
GEBIED: Nederland 
 
 

8. Stichting Doen / Nationale Postcode Loterij / Sponsor Loterij / 
BankGiro Loterij 
 

TELEFOON  020-5737333 
FAX   020-5737370 
E-MAIL   doen@doen.nl 
WEBSITE  www.doen.nl 
POSTADRES  Postbus 75621, 1070 AP Amsterdam 
BEZOEKADRES Van Eeghenstraat 70, 1071 GK   Amsterdam 

 
DOELSTELLING 
Stichting DOEN streeft naar het verwezenlijken van een leefbare wereld. Dit doet zij door het financieren 
van initiatieven die op duurzame wijze bijdragen aan deze missie. Stichting DOEN kent de volgende 
werkterreinen: 
- duurzame ontwikkeling (ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten, natuur en milieu); 
- cultuur; 
- welzijn. 
 
ACTIVITEITEN 
Binnen het werkterrein Duurzame Ontwikkeling richt Stichting DOEN zich met name op projecten en 
programma's waarmee een zo groot mogelijk resultaat voor de natuur en een zo groot mogelijke milieuwinst 
wordt nagestreefd. Daarbij ondersteunt Stichting DOEN graag initiatieven die opereren op het raakvlak van 
idealisme en commercie.  
Ook richt Duurzame Ontwikkeling zich op duurzame armoede bestrijding. Dit doen we onder andere door 
producenten in landen in ontwikkeling financieel te ondersteunen. Omdat we de producent niet direct 
kunnen bereiken, kiezen we voor een indirecte benadering. Dit doen we onder meer door de gelden te 
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investeren in zogenaamde microfinancieringsinstellingen. De instellingen bieden financiële dienstverlening 
aan die groep mensen die niet terecht kan bij de gevestigde banken. 
Stichting DOEN kijkt ook naar het recht op goede arbeidsomstandigheden. Op deze manier kan zij de 
financiële impuls die ze via microfinancieringsinstellingen aan kleine producenten geeft, aanvullen, door ook 
aandacht te schenken aan de sociale omstandigheden en de milieuaspecten van deze economische 
activiteiten. Daarnaast richten wij ons op gemarginaliseerde groepen en ondersteunen daarom 
(re)integratieprojecten.  
Kunst en cultuur zijn verbindende elementen in een samenleving.  Op het gebied van cultuur ondersteunt 
DOEN projecten die mensen tot elkaar brengen, en die betrokkenheid bij en deelname aan kunst en cultuur 
stimuleren.  Projecten die mensen confronteren met de wereld om hen heen via kunst- en/of culturele 
uitingen. 'Mee kunnen doen als je mee wilt doen', is voor DOEN daarbij essentieel. Daarnaast vindt 
DOEN/Cultuur het belangrijk dat de door haar gefinancierde projecten en instellingen actief en 
ondernemend zijn. 
DOEN richt zich binnen Welzijn in het algemeen op sociaal kwetsbare groepen, die het contact met de 
samenleving dreigen te verliezen of het contact reeds hebben verloren. Doelgroepen zijn ondermeer 
mensen die langdurig in de WAO zitten,  vroegtijdige schoolverlaters, ex-gedetineerden, dak- en thuislozen 
en mensen met een beperking. We ondersteunen projecten die dit soort groepen weer een duurzaam 
perspectief bieden. Activeren van deze groepen mensen kan op verschillende manieren, door 
arbeidsbegeleiding, sport, of sociaal-culturele activiteiten. DOEN behandelt voor Welzijn alleen projecten 
die in Nederland, Nederlandse Antillen of Aruba plaatsvinden. 
 
BEPERKINGEN 
- Stichting DOEN ondersteunt geen projecten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs; 
- ook worden geen seminars, debatten, congressen en publicaties ondersteund. DOEN is zeer 
terughoudend met het ondersteunen van voorlichtings- en bewustwordingsactiviteiten; 
- Stichting DOEN richt zich op activiteiten met een concrete, meetbare uitkomst; 
- Stichting DOEN neemt geen aanvragen voor financiële steun van of aan individuen in behandeling. 
- Stichting DOEN financiert in de regel geen bouw-, inrichting- en renovatieactiviteiten. 
Honorering van aanvragen is mede afhankelijk van het beschikbare budget van de Stichting DOEN dat 
wordt gevormd door steeds wisselende opbrengsten van de Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Loterij 
en de BankGiro loterij. 
 
AANVRAAGPROCEDURE 
Aanvragen dienen schriftelijk te worden ingediend en in ieder geval vergezeld te gaan van een korte 
beschrijving van het project (max 2 A4tjes), organisatiegegevens, recente begroting en dekkingsplan met 
daarin de grootte van de aanvraag. Binnen twee maanden na indienen wordt uitsluitsel gegeven over het al 
dan niet in behandeling nemen van de aanvraag. Als het project in behandeling is kan de 
programmamanager om aanvullende informatie vragen. Zie ook www.doen.nl 
Aanvraagformulieren voor cultuur dienen te worden gedownload van de website. Deze aanvragen worden 
behandeld in 2 rondes: een voorjaars- en een najaarsronde. 
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GEGEVENS OVER FONDS 
INKOMSTEN: € 39.827.000,- (in 2004), waarvan € 25.577.000,-  afkomstig uit de netto -

opbrengst van de Nationale Postcode Loterij t.b.v. ontwikkelingssamenwerking en 
€ 7.000.000,- van de Sponsor Loterij t.b.v. Kunst, Cultuur en Welzijn voor 2004. 

 
GEM BIJDRAGE: Bijdragen variëren van € 5.000,- tot € 500.000,-. 
 
SOORT BIJDRAGE: De Stichting DOEN kiest voor een zakelijke benadering. Afhankelijk van de 

behoefte en mogelijkheden worden de volgende financieringsinstrumenten 
ingezet: project-, programma- en institutionele subsidies, kredieten (ook via het 
'Triodos-Doen Fonds'), participaties (ook via het Venture Capital-fonds DOEN 
Participaties BV'). 

STICHTER:  De Nationale Postcode Loterij. 
OPGERICHT:  28 juni 1991 
BESTUUR:  W. van Drimmelen (voorz.); mw. M. Kho; mw. M. Külman en 2 vacatures. 
RECHTSVORM:  Stichting 
GEBIED: De onder 'Cultuur' en 'Welzijn' vallende projecten, moeten zich in Nederland of 

Nederlandse Antillen afspelen/bevinden. Voor de overige projecten geldt in 
principe geen geografische beperking, zolang DOEN in staat is het project 
adequaat te monitoren. 

 

9. Fonds 1818 tot nut van het algemeen 
 

TELEFOON  070-3641141 
FAX   070-3641891 
E-MAIL   info@fonds1818.nl 
WEBSITE  www.fonds1818.nl 
POSTADRES  Postbus 895, 2501 CW Den Haag 
BEZOEKADRES Riviervismarkt 4, 2513 AM Den Haag 
CONTACTPERS Drs. B. Polders  

 

BIJZONDERHEDEN CONTACTPERS 
(algemeen directeur); en mw. T.S.J.M. Warmerdam, (Voorlichting en Communicatie); tel. 070-3754957 

 
DOELSTELLING 
Fonds 1818 steunt, stimuleert en initieert projecten van algemeen belang die er op gericht zijn mensen 
zelfstandig en gelijkwaardig te laten deelnemen aan het maatschappelijke leven. De stichting steunt 
projecten en initiatieven in de volgende trajecten: zorg en welzijn, jeugd en maatschappij, kunst en cultuur 
alsmede natuur en milieu. 
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ACTIVITEITEN 
Fonds 1818 verstrekt financiële bijdragen zonder hiervoor tegenprestaties te bedingen, in de vorm van 
donaties, garanties of leningen, maar verstrekt ook adviezen, helpt bij het opstellen van projectplannen, 
houdt spreekuren en verzorgt kosteloze cursussen fondsenwerving. Bovendien geeft Fonds 1818 een gratis 
krant uit waarop men zich kan abonneren. Eens per jaar verschijnt het Jaarbericht, waarin een speciaal 
thema of bijzondere doelgroep wordt belicht. Ook de website (www.fonds1818.nl) is voor potentiële 
aanvragers een bron van informatie. 
 
BEPERKINGEN 
Aanvragen voor steun aan individuen of aan projecten met een politiek, religieus of commercieel karakter 
worden in de regel niet gehonoreerd. Aan overheden en overheidsinstellingen wordt in beginsel geen steun 
verleend. Exploitatietekorten, salariskosten, kosten van levensonderhoud en kosten verbonden aan de 
normale activiteiten van een organisatie zijn in principe van steun uitgesloten. 
 
AANVRAAGPROCEDURE 
Aanvragen voor steun dienen ruim voor aanvang van een project (ten minste acht à tien weken) schriftelijk 
bij Fonds 1818 te worden ingediend. Aanvraagformulieren kunt u ophalen van de website of ze worden u op 
verzoek per post toegestuurd. Een aanvraag bestaat uit: volledige projectbeschrijving, begroting met 
dekkingsplan, overzicht van instellingen waar eveneens een aanvraag is ingediend, jaarverslag met 
jaarrekening, kopie statuten, naam en telefoonnummer contactpersoon. 
 
GEGEVENS OVER FONDS 
VERMOGEN:  € 409.460.000- 
INKOMSTEN: De vermogensopbrengsten omvatten dividend, rente uit banktegoeden en 

obligaties. 
JAARBUDGET:  Circa € 10.000.000,- per jaar. 
GEM. BIJDRAGE: € 10.000,- 
SOORT BIJDRAGE: Donaties, garanties en renteloze achtergestelde leningen. 
STICHTER:  Stichting Nutsspaarbank te 's-Gravenhage. 
OPGERICHT:  26 mei 1992 
GESCHIEDENIS: Het Departement 's-Gravenhage van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 

richtte in 1818 de Nutsspaarbank op. Bij de fusie van deze bank in 1992 met 
VSB/AMEV (thans Fortis Bank) is op 26 mei 1992 de Stichting VSB Fonds Den 
Haag en omstreken ontstaan. Op 18 oktober 2001 heeft de stichting haar naam 
gewijzigd in Fonds 1818 tot nut van het algemeen. 

BESTUUR: Mw. dr. G. Lycklama à Nijeholt (voorz.); mw. ir. B.M. van Londen-Romp (secr.); 
T.J.J.M. Snelders RA; mr. Ch.Th. Hermans; mr. P.J.L. van Hoeken; mw. drs. A.C. 
Kampen; mw. ir. S.F.J. van der Laag. 

RECHTSVORM:  Stichting 
GEBIED: In beginsel steunt Fonds 1818 aanvragen uit de gemeenten Delft, Den Haag, 

Leiden, Noordwijk, de Bollenstreek, Zoetermeer en hun randgemeenten. Het 
Fonds steunt ook ontwikkelingen in zijn werkgebied die voor andere delen van 
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Nederland tot voorbeeld kunnen zijn. Landelijke projecten die bijdragen aan de 
leefbaarheid in de regio van het Fonds passen eveneens binnen de doelstelling. 

 

10. Stichting Nuts Ohra 
 

TELEFOON  020-5949690 
FAX   020-5944940 
E-MAIL   secretariaat@stichtingnutsohra.nl 
WEBSITE  www.stichtingnutsohra.nl 
POSTADRES  Postbus 229, 1000 AE Amsterdam 
CONTACTPERS Drs. M.H. (Ria) de Heus 

 

BIJZONDERHEDEN CONTACTPERS 
(Manager Bureau) 

 
DOELSTELLING 
De Stichting Nuts Ohra stelt zich o.a. tot doel het nemen van initiatieven en het ondersteunen van projecten 
op het gebied van de gezondheidszorg, alsmede het stellen van zekerheden. 
 
ACTIVITEITEN 
De Stichting Nuts Ohra ondersteunt – door middel van subsidies – projecten op het gebied van de 
gezondheidszorg. 
Voor de subsidie komen in aanmerking:  
- projecten die betrekking hebben op de gezondheidszorg in brede zin in Nederland. 
Daartoe worden ook gerekend: 
- projecten die direct verband hebben met de leefsituatie van degenen die zorg ontvangen; 
- projecten op het gebied van toegepast wetenschappelijk onderzoek met direct nut voor de patiënt; 
- projecten gericht op preventieve gezondheidszorg, het voorkomen van ziekten, letsel en/of blijvende 
lichamelijke en geestelijke handicaps. 
 
BEPERKINGEN 
De volgende projecten komen NIET voor subsidie in aanmerking: 
- projecten die niet op de gezondheidszorg in brede zin betrekking hebben. Hieronder worden o.a. verstaan: 
a. projecten op het gebied van sociale zaken; 
b. culturele en welzijnsprojecten; 
c. feitelijke marketingprojecten; 
- projecten waarvan het direct nut in beginsel niet opengesteld is voor eenieder; 
- projecten die door verzekeraars, AWBZ, (semi-)overheden of sociale fondsen bekostigd behoren te 
worden; 
- projecten die gericht zijn op het verschaffen van premiekortingen voor een bepaalde groep van 
verzekerden; 
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- projecten die langer dan 3 jaar beslag leggen op middelen van de Stichting; 
- projecten waarbij de Stichting zou moeten bijdragen aan de structurele exploitatie van een voorziening; 
- projecten die strekken tot zuiver wetenschappelijk onderzoek; 
- projecten waarvan niet alle documenten die in de aanvraagprocedures gevraagd worden, vóór de 
sluitingsdatum zijn ontvangen; 
- reeds aangevangen of voltooide projecten; 
 
AANVRAAGPROCEDURE 
De Stichting Nuts Ohra hanteert een strikte aanvraagprocedure, die u in detail kunt nalezen op de website 
van de Stichting (www.stichtingnutsohra.nl). Het subsidieaanvraagformulier kunt u op internet invullen en 
online versturen. Tevens dient het formulier geprint en ondertekend per post te worden gezonden aan de 
Stichting Nuts Ohra. Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren, compleet met de gevraagde bijlagen, 
en ontvangen vóór de sluitingsdatum, worden door de Stichting in behandeling genomen. 
De Stichting werkt via een tendersysteem. Per tender geldt een sluitingsdatum. De inschrijftermijnen voor 
de diverse tenders worden op de website van de Stichting bekend gemaakt. 
 
GEGEVENS OVER FONDS 
VERMOGEN:  € 0,5 miljard  
INKOMSTEN:  De inkomsten van de Stichting bestaan uit interest en dividend deelneming. 
JAARBUDGET:  € 4.500.000,- per jaar voor subsidieverlening. 
GEM BIJDRAGE: € 75.000,- 
 
SOORT BIJDRAGE: Na retour ontvangst van de getekende subsidieverleningsovereenkomst, kan tot 

uitkering van de toegekende subsidie worden overgegaan. Uitkering vindt plaats 
via bevoorschotting. Dit betekent dat gedurende het project maximaal 75% wordt 
uitgekeerd, terwijl de resterende 25% pas na gereedkomen van het project, na 
ontvangst en goedkeuring van een (accountants)verklaring wordt uitbetaald. De bij 
wijze van voorschot verleende subsidie wordt dan omgezet in een definitieve 
subsidie. 

OPGERICHT:  Op 30-09-1999 is de Vereniging Nuts Ohra omgezet in de Stichting Nuts Ohra. 
GESCHIEDENIS: Zowel Nuts als Ohra hebben een lange traditie in de verzekering van zorg. Deze 

traditie, die gekenmerkt werd door een grote mate van maatschappelijke 
betrokkenheid, gaat terug tot het midden van de negentiende eeuw. 
Op 31-12-1997 vond een fusie plaats tussen Nuts en Ohra en op 30-09-1999 
vervolgens een fusie tussen Nuts Ohra en Delta Lloyd. De Vereniging Nuts Ohra 
werd Stichting Nuts Ohra. 
De Stichting Nuts Ohra bezit een aanzienlijk aandelenvermogen, met jaarlijkse 
inkomsten uit dat vermogen. De inkomsten worden ingezet voor het realiseren van 
doelstellingen van de Stichting. 

BESTUUR: mr. I.M.M. Bos, A.Th.Burger; dr. R.E.M. Hekster; Mr. L.P.J. Mertens; mr. W.H.M.A. 
Pluimakers. 

RECHTSVORM:  Stichting 
GEBIED:  Alleen projecten in Nederland komen in aanmerking voor subsidie 
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11. Stichting Start Foundation 
 

TELEFOON 020-6791200 
FAX 020-6731006 
E-MAIL info@nsgk.nl 
WEBSITE www.nsgk.nl 
POSTADRES Van Miereveldstraat 9, 1071 DW Amsterdam 

 
DOELSTELLING 
De NSGK zet zich in voor kinderen en jongeren met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. 
Dat doet zij door het stimuleren en financieel ondersteunen van initiatieven, die kinderen en jongeren met 
een handicap tot 27 jaar in Nederland helpen te participeren en integreren in de samenleving. Ook wil de 
NSGK het Nederlandse publiek bewust maken van mogelijkheden tot participatie en integratie door 
voorlichting en informatie te geven. De stichting heeft niet tot doel winst te maken en is in het bezit van het 
CBF-keurmerk. 
 
ACTIVITEITEN 
- Het verdelen van de beschikbare middelen over initiatieven die aangedragen worden binnen het kader 
van het vigerende meerjarenbeleidsplan; 
- het actief stimuleren van nieuwe ontwikkelingen en initiatieven in samenhang met landelijk beleid. 
BEPERKINGEN 
Er wordt alleen een bijdrage verstrekt aan niet-commerciële rechtspersonen. Er worden geen bijdragen 
verstrekt in structurele exploitatiekosten. Individuele aanvragen worden verwezen naar ANGO, die deze 
verzoeken voor de NSGK rechtstreeks afhandelt. Er worden geen buitenlandse projecten gefinancierd. Als 
leeftijdsgrens geldt 27 jaar.  
 
AANVRAAGPROCEDURE 
Aanvragen dienen te worden ingediend door middel van een aanvraagformulier. De formulieren zijn aan te 
vragen bij het bureau of te downloaden via de website. Er is een folder over de toekenningscriteria (ook op 
de website in te zien). 
Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend ter attentie van het bestuur. Alle aanvragen worden door 
het bestuur behandeld. 
 
GEGEVENS OVER FONDS 
INKOMSTEN: Bijdragen van donateurs; giften, collecteopbrengsten, legaten en erfstellingen; 

opbrengst van de geldmiddelen; verdere baten. 
JAARBUDGET:  € 3.500.000,- 
GEM BIJDRAGE: Per aanvraag verschillend. 
SOORT BIJDRAGE: Garanties, schenkingen, renteloze leningen. 

 18 



STICHTER: Mw. S.E. Spakler; mw. H.C. de Ranitz-van der Garden; mw. E.M. baronesse van 
Harinxma thoe Slooten-van Welderen baronesse Rengers; W.F. Sillem; dr. E.H. la 
Chapelle; mr. F. Oldewelt; dr. J.D. Mulder. 

OPGERICHT: 19 september 1945 als de Mytylstichting; 22 maart 1947 oprichting: Stichting ter 
verzorging van het gebrekkig kind. 

GESCHIEDENIS: In 1950 fusie van Mytylstichting en St. ter verzorging v/h gebrekkige kind tot 
Nederlandse Stichting voor het Gebrekkige Kind. Vanaf 1976: Nederlandse 
Stichting voor het Gehandicapte Kind. 

BESTUUR: Drs. M.H.J.J. Vissers (voorz.); C.J.M. Bierman (penn.); M. Diepenhorst (secr.); dr. 
I.J.M. de Groot; drs. J.R. v.d. Kamp; dr. G.M. Schermer; O.N. Visser; R. Bijl. 
Directeur: drs. P.M. Schoof. 

RECHTSVORM:  Stichting 
GEBIED:  Nederland 

 

12. Stichting SNS Reaal Fonds 
 

TELEFOON  030-2914879 
FAX   030-2914848 
E-MAIL snsreaalfonds@snsreaal.nl  (aanvragen per e-mail worden niet in behandeling 

genomen) 
WEBSITE  www.snsreaal.nl 
POSTADRES  Postbus 8444, 3503 RK Utrecht 
CONTACTPERS J.H. Verburg 

 
DOELSTELLING 
Het bevorderen van culturele, sociale, educatieve en charitatieve activiteiten,  en andere activiteiten van 
ideële aard of sociale strekking, alsmede het doen van uitkeringen met ideële of sociale strekking, alles in 
de ruimste zin des woords. 
 
ACTIVITEITEN 
Vanuit de opvatting dat een evenwichtige samenleving wordt bevorderd door deelname van velen aan het 
maatschappelijk leven ligt de nadruk van de steun op initiatieven die gekenmerkt kunnen worden door 
begrippen als participatie, ontplooiing en educatie. En dan specifiek in samenhang met de achtergrond van 
de bedrijfsonderdelen, die geleid hebben tot de vorming van SNS Reaal Groep N.V. Aandachtsgebieden: 
kunst en cultuur, gezondheid, natuur en milieu, sociaal maatschappelijk/ideëel en restauratie (cultureel 
erfgoed). 
 
BEPERKINGEN 
Het fonds geeft in principe geen steun aan individuen, instellingen en projecten met een strikt commerciële, 
politieke of religieuze doelstelling, buitenlandse projecten, projecten die reeds in een vergevorderd stadium 
zijn, instellingen met aanvragen ter dekking van exploitatietekorten en overheadkosten, instellingen die een 
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niet-projectgebonden aanvraag indienen, instellingen met voldoende eigen vermogen om zelf de aanvraag 
te kunnen financieren. 
 
GEGEVENS OVER FONDS 
GEM. BIJDRAGE: Jaarlijks € 2.000.000,-. 
SOORT BIJDRAGE: Geldelijke ondersteuning. 
OPGERICHT:  16 maart 1998 
BESTUUR: S. van Keulen (voorz.); E. Fischer; H.M. de Jong Schouwenburg; P.M. van der 

Laan; C.H. van den Bos; R.R. Latenstein van Voorst; M.W.J. Hinssen. 
RECHTSVORM: Stichting. De stichting onderscheidt commissies, die de bedrijfsonderdelen 

vertegenwoordigen, die hebben geleid tot de SNS Reaal Groep N.V. 
Aan de Stichting SNS Reaal Fonds is een 13-tal vermogensfondsen gelieerd, die 
zijn ontstaan bij de fusies met SNS Bank en uitsluitend lokale projecten 
ondersteunen. Deze autonome stichtingen zijn afzonderlijk vermeld in deze 
uitgave. Het betreft: St. SNS Fonds Eemsmond, St. SNS Fonds Grijpskerk, St. 
SNS Fonds Middelstum, St. SNS Fonds Wildervank, St. Sneek 1818, St. Ruinen 
1865, St. SNS Fonds Achterhoek-Twente, St. SNS Fonds Rivierenland 
Gorinchem, St. ‘t Nut Buren, St. Samenwerking tot Nut van het Algemeen 
Alblasserdam, St. Jan Nieuwenhuyzen te Tiel, St. SNS Fonds Katwijk, St. SNS 
Fonds ‘t Nut Zierikzee. 

GEBIED:  Het fonds ondersteunt zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau. 
 

13. Rabobank Foundation 
 

TELEFOON  030-216 3346 
FAX   030-216 1937 
E-MAIL   rabobankfoundation@rn.rabobank.nl 
WEBSITE  www.rabobankfoundation.nl 
POSTADRES  Postbus 17100, 3500 HG Utrecht 
BEZOEKADRES Croeselaan 22, Utrecht 
CONTACTPERS R. van Stempvoort-Gossen 

 
DOELSTELLING 
De Stichting heeft als doel de bevordering van de maatschappelijke ontplooiing van personen en groepen 
van personen in Nederland en daarbuiten, waaronder begrepen het scheppen van zo gunstig mogelijke 
omstandigheden voor die ontplooiing. 
 
ACTIVITEITEN 
Het verlenen van financiële steun aan projecten en activiteiten die gericht zijn op, verband houden met of 
dienstig zijn tot structurele verbetering van de positie van personen die maatschappelijk en/of economisch 
in een achterstand verkeren. 
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BEPERKINGEN 
Geen ondersteuning aan individuele personen. In Nederland: geen ondersteuning op lokaal niveau. In 
ontwikkelingslanden: alleen spaar- en kredietprojecten op basis van coöperatieve organisatievorm. 
 
AANVRAAGPROCEDURE 
Schriftelijk 
 
GEGEVENS OVER FONDS 
INKOMSTEN:  Bedrijfsinkomsten 
SOORT BIJDRAGE: Donaties en leningen. 
STICHTER:  Rabobank organisatie. 
OPGERICHT:  31 december 1973 
BESTUUR:  9 bestuursleden. 
RECHTSVORM:  Stichting 
GEBIED:  1. Nederland; 2. Derde Wereld landen. 
 

14. Stichting Bisschop Bluyssen Fonds 
 

POSTADRES  Postbus 33, 5090 AA  Middelbeers 
 

 
DOELSTELLING 
De stichting heeft ten doel vanuit haar christelijke identiteit: 
- het ondersteunen van additionele activiteiten voor gehandicaptenorganisaties in Nederland op nationaal 
en afdelingsniveau voorzover er langs andere wegen geen middelen te verkrijgen zijn;  
- het verstrekken van hulp in materiële en immateriële zin aan gehandicapten voor zover het sociale 
voorzieningenpakket hier niet in voorziet; 
- het aanbieden van hulp bij studie, trainingen en vormingsactiviteiten, mede op levensbeschouwelijk 
terrein, voor gehandicapte jongeren en mensen in hun directe leefomgeving. 
 
BEPERKINGEN  Geen schuldsaneringen 
 
AANVRAAGPROCEDURE Schriftelijk, voorzien van argumentatie en eventuele begroting c.q. 

financiële situatie.  
 
GEGEVENS OVER FONDS 
STICHTER:  A.C.J.M. Hermans; A.M. van Straaten. 
OPGERICHT:  22 december 1988 
BESTUUR: A.C.J.M. Hermans (voorz.); H.B. Larosch (secr.); A.F.M. van Bussel (penn.); J.J.A. 

Hohmann; mw. J. Raaphorst; B.G.M. Spekman. 
RECHTSVORM: Stichting 

GEBIED:  Nederland 
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15. Stichting Monuta Charity Fund 
 

TELEFOON  055-5391700 
FAX   055-5391320 
E-MAIL   charity@monuta.nl / mcestari@monuta.nl 
WEBSITE  www.monuta.nl 
POSTADRES  Postbus 20, 7300 AA Apeldoorn 
BEZOEKADRES Schumanpark 11, 7336 AM Apeldoorn 
CONTACTPERS Maaike  Cestari-Philip 

 
DOELSTELLING 
De stichting steunt projecten die vallen binnen de doelstelling: 'Een bijdrage leveren aan de kwaliteit van 
leven'. 
 
ACTIVITEITEN 
Ingediende aanvragen moeten vallen binnen het thema: 'Geef 't leven kleur'. 
 
BEPERKINGEN 
- Het MCF is bedoeld voor de kwetsbare mensen in de samenleving (verstandelijke of lichamelijke 
beperking, ziekte, sociale of economische achterstand); 
- het moet iets extra's zijn, oftewel projecten die niet aan de basisbehoefte voldoen en waar normaal geen 
geld voor is; 
- vrijwilligers moeten een grote rol hebben; 
- het moeten kleinschalige projecten zijn; 
- projecten dienen voor de lokale gemeenschap in Nederland te zijn; 
- projecten mogen geen politiek en/of religieus karakter hebben.; 
- projectbegroting mag niet hoger zijn dan € 25.000,-; 
- de aanvrager moet een rechtspersoon zijn. 
 
AANVRAAGPROCEDURE 
Het aanvragen van een donatie wordt altijd samen met een ambassadeur van het MCF gedaan. Dit zijn 
medewerkers van Monuta en assurantieadviseurs die met Monuta samenwerken. Zij beschikken over een 
standaard aanvraagformulier. Benodigde bijlagen zijn uittreksel KvK, statuten, project en doelomschrijving, 
planning en begroting project, financiële verantwoording (zonder financiële verantwoording wordt aanvraag 
niet in behandeling genomen) en doelgroepomschrijving. 
Voor het indienen van een aanvraag kan contact worden opgenomen met een plaatselijke Monuta-
onderneming of -zorgadviseur. 
 
GEGEVENS OVER FONDS 
JAARBUDGET:  In 2004: € 340.335,-. 
GEM.BIJDRAGE: € 1.000,- – € 3.000,-. 
SOORT BIJDRAGE: Eenmalige bijdrage. 
STICHTER:  C. Hage. 
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OPGERICHT:  april 1999 
BESTUUR: Mw. E. Terpstra (voorz.); mw. M. Bouwman; C. Hage (hoofddirecteur Monuta); D. 

Wille; mw. L. Mulderij. 
RECHTSVORM:  Stichting 
GEBIED:  Landelijk 
 

16. Paul Tensen Stichting 
 

TELEFOON  023-5288418 / 020-6165352 
FAX   023-5289352 
E-MAIL   paultensenstichting@planet.nl; paultensenstichting@wanadoo.nl 
POSTADRES  Herenweg 42, 2101 ML Heemstede 
CONTACTPERS Mr. P.M.F.  van Driel 

 
DOELSTELLING 
Steun aan (kleinschalige) projecten voor gehandicapte, achtergestelde en noodlijdende kinderen in de 
Derde Wereld (2/3 deel) en in Nederland (1/3 deel). 
 
ACTIVITEITEN 
Het verstrekken van subsidies en garanties. 
 
BEPERKINGEN 
Geen subsidie wordt verleend aan: 
- individuele personen; 
- instellingen die structureel door een overheid worden gesubsidieerd; 
- projecten waarvan de omvang van de begroting niet in verhouding staat tot hetgeen door de Stichting aan 
financiële ondersteuning kan worden verleend; 
- onderzoeks-, studie- of stageprojecten; 
- reizen; 
- conferenties, salarissen of overheadkosten. 
De Paul Tensen Stichting wenst geen doelen of projecten te subsidiëren waarvan de organisatiekosten 
naar haar mening verhoudingsgewijs een te groot gedeelte van de totale kosten uitmaken. 
 
AANVRAAGPROCEDURE 
Een aanvraagformulier wordt u op verzoek toegezonden. 
Schriftelijke aanvragen onder overlegging van begroting voor 1 februari, 1 juni of 1 oktober. 
 
GEGEVENS OVER FONDS 
SOORT BIJDRAGE: Schenkingen en garanties. 
STICHTER:  W.J.C. Tensen; ter nagedachtenis aan zijn zoon Paul. 
OPGERICHT:  1981 
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BESTUUR: Mr. T.H.Th. Feringa (voorz.); mw. mr. P.M.F. van Driel (secr.); mr. J.P. van 
Haaster;  mw. W.C. Tensen-Mühlhaus; mr. R.R. Winters. 

RECHTSVORM:  Stichting 
GEBIED:  De Derde Wereld en Nederland. 

17. Stichting Antonia Wilhelmina Fonds 
 

TELEFOON  030-2971197 
FAX   030-2971198 
POSTADRES  p/a NFGV, Postbus 5103, 3502 JC Utrecht 
CONTACTPERS Drs. B.C.M.  Roelands 

 
DOELSTELLING 
a. Het verkrijgen en verstrekken van bijdragen aan de zorg- en dienstverlening ten behoeve van mensen 
met een verstandelijke handicap, in het bijzonder ter bevordering van de maatschappelijke integratie; 
b. het verstrekken en verkrijgen van bijdragen aan de zorg- en dienstverlening ten behoeve van mensen 
met psychische stoornissen, in het bijzonder ter bevordering van de maatschappelijke integratie; 
c. het bevorderen van de kwaliteit van het werk in de onder a. en b. genoemde werkgebieden. 
 
ACTIVITEITEN 
Het behandelen van vragen om steun. 
 
BEPERKINGEN 
Zie statutaire doelstelling. Aanvragen van en voor privé personen worden niet in behandeling genomen. 
Indienen van aanvragen vrijwel uitsluitend door bevoegde instanties of besturen. 
 
AANVRAAGPROCEDURE 
- Aanvragen voorlichtingsbrochure en aanvraagformulier; 
- schriftelijke aanvraag in zesvoud indienen; 
- bestuursvergadering tweemaal per jaar. 
 
GEGEVENS OVER FONDS 
VERMOGEN:  € 1.738.040,- 
INKOMSTEN:  Rente 
JAARBUDGET:  € 50.000,- per jaar. 
GEM. BIJDRAGE: € 1.000,- tot € 10.000,-. 
SOORT BIJDRAGE: Vooral investeringsbijdragen (geen aanvragen voor individuen). 
STICHTER:  Fusie van Stichting Steunfonds t.b.v. Geestelijk Gehandicaptenzorg te Utrecht en 

Stichting Antonia Wilhelmina Fonds te Utrecht. 
OPGERICHT:  1992 
BESTUUR:  W.H. van Empel (voorz.); S. Bangma (secr.); K.D. van Hogendorp (penn.). 
RECHTSVORM:  Stichting 
GEBIED:  Nederland 
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18. Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe Stichting 
 

TELEFOON  020-6233246 
POSTADRES  Herengracht 524a, 1017 CC Amsterdam 

 
DOELSTELLING 
Het doel van de stichting is het verlenen van geldelijke steun tot oprichting, uitbreiding of instandhouding 
van instellingen, welker doel is van menslievende of liefdadige aard. 
 
ACTIVITEITEN 
In de praktijk gaat het vooral om de volgende richtingen: 
maatschappelijk werk, gehandicapten- en ziekenzorg, dorpshuizen en buurtcentra, werkgelegenheid. 
 
BEPERKINGEN 
Geschonken wordt alleen aan rechtspersonen. 
Aan een instelling wordt niet vaker dan éénmaal per drie jaar gegeven, tenzij het gaat om een 
koepelorganisatie met gespreide projecten. 
In exploitatiekosten wordt niet bijgedragen. 
Geen giften worden geschonken aan o.a. de volgende doeleinden: 
kinderdagverblijven; peuterspeelzalen; scouting/Jong Nederland, tenzij voor gehandicapten; cultuur; 
buitenlandse organisaties, tenzij in voormalige kolonies; milieubescherming; dieren(asiel); politieke doelen; 
sport, tenzij voor gehandicapten; wetenschappelijk onderzoek; bezoek aan congressen; studiebeurzen; 
(lokale) omroepen; festiviteiten; amateursmuziek. 
 
AANVRAAGPROCEDURE 
Schriftelijk, zo nodig na telefonisch contact vooraf voor informatie over de bestedingsdoeleinden. 
 
GEGEVENS OVER FONDS 
GEM BIJDRAGE: Enige duizenden euro's, hangt ten zeerste af van het doel waarvoor aangevraagd 

wordt. 
SOORT BIJDRAGE: Eenmalige schenkingen. 
STICHTER:  Mw. C.P. van den Santheuvel-Sobbe en C.L. Sobbe. 
OPGERICHT:  28 april 1905 
BESTUUR: Mr. N.W. de Kanter (voorz.); mw. M.E. van Maanen-Wiersma (secr.); mw. mr. W. 

Heijbroek-de Clercq (penn.); J.W.M. Meijer (2de secr.); L.F.C. Baron van Till (2de 
penn.); jhr. mr. W.M. de Brauw; jhr. drs. G.G.W. van Tets van Goudriaan. 
Secretariaat: mw. drs. E.M.L. den Braber. 

RECHTSVORM:  Stichting 
GEBIED:  Nederland 
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19. Stichting Pape-Fonds 
 

TELEFOON 070-3248796 
FAX 070-3281351 
WEBSITE www.papefonds.nl 
POSTADRES Wassenaarseweg 19, 2596 CE 's-Gravenhage 

 
DOELSTELLING 
De stichting heeft ten doel financiële steun met voornamelijk sociale strekking te verlenen daar, waar zulks 
naar het oordeel van het bestuur doelmatig is. 
 
ACTIVITEITEN 
Op grond van de doelstelling wordt financiële hulp verleend aan in Nederland verblijvende personen. Ook 
instellingen kunnen – mits de bijdrage bestemd is voor op hulpverlening gerichte activiteiten – voor een 
éénmalige bijdrage in aanmerking komen. 
BEPERKINGEN  
Salaris-, apparaats- en organisatiekosten worden niet vergoed. 
 
AANVRAAGPROCEDURE Schriftelijk 
 
GEGEVENS OVER FONDS 
JAARBUDGET:  Het jaarbudget is € 1.500.000,-.  
SOORT BIJDRAGE: Eenmalige schenkingen. 
STICHTER:  C.P.D. Pape. 
OPGERICHT:  26 mei 1922 
BESTUUR: Mr. D.J. de Brauw (voorz.); J.R. Andel (secr.); W.F.J. van Notten (penn.); mw. mr. 

R.G. de Lange-Tegelaar; mw. H.G.A.C.L. Prisse; mw. C.M.U. Dedel. 
RECHTSVORM:  Stichting 
GEBIED: Nederland, hoewel in bijzondere gevallen ook activiteiten in het buitenland voor 

een bijdrage in aanmerking komen. 

 

20. Stichting Anton Jurgens Fonds 1969 
 

TELEFOON: Dringend wordt verzocht geen telefonisch contact op te nemen.  
POSTADRES: Jachtlaan 8, 5091 SN Middelbeers 
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DOELSTELLING 
De stichting stelt zich ten doel het verlenen van materiële steun aan instellingen welke uitsluitend of 
nagenoeg uitsluitend een sociaalcharitatief belang beogen. 
 
BEPERKINGEN 
Uitgesloten zijn: 
- wetenschappelijk onderzoek; 
- geloofsverkondiging; 
- restauratie van monumenten, parken e.d.; 
- kunstwerken; 
- projecten met een politiek karakter; 
- projecten gericht op het welzijn van dieren. 
 
AANVRAAGPROCEDURE Uitsluitend schriftelijk. 
 
GEGEVENS OVER FONDS 
OPGERICHT:  22 oktober 1969 
RECHTSVORM:  Stichting 
GEBIED:  Geen beperking. 
 

21. Stichting Familiefonds van Dusseldorp 
 

POSTADRES Postbus 2212, 2002 CE Haarlem 

 
DOELSTELLING 
Het doel der stichting is het brengen van geluk en vreugde in het leven van geestelijk, materieel of 
lichamelijk misdeelde, verwaarloosde of ongelukkige kinderen (tot 18 jaar), in den ruimsten zin des woords. 
 
ACTIVITEITEN 
Handelend in overeenstemming met haar statuten verleent zij uitsluitend hulp aan instellingen die werken 
ten behoeve van geestelijk, materieel of lichamelijk misdeelde, verwaarloosde of ongelukkige kinderen. Dit 
geschiedt in de vorm van financiële hulp, in het bijzonder bij de aanschaf van objecten die direct voor dit 
doel zijn bestemd of voor de opzet en/of realisering van projecten die rechtstreeks op dit doel zijn gericht. 
 
BEPERKINGEN 
Als richtlijn geldt dat geen bijdragen worden verleend in normale exploitatiekosten, waaronder mede 
begrepen jaarlijks terugkerende kosten van vakanties, werkweken en dergelijke. 
 
AANVRAAGPROCEDURE 
De schriftelijk in te dienen aanvragen worden 4x per jaar in een vergadering van het bestuur van de 
stichting behandeld. Bij de aanvragen dient een financieringsplan te worden gevoegd waaruit blijkt wat de 
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totale kosten zijn welke bedragen of toezeggingen daartoe reeds zijn ontvangen en hoe groot het 
uiteindelijke tekort wordt geschat. Aanvraagformulieren zijn niet beschikbaar. 
 
GEGEVENS OVER FONDS 
STICHTER:  Mw. F. van Dusseldorp-Thomas, weduwe van dhr. mr. F.J.C. van Dusseldorp. 
OPGERICHT:  23 april 1953 
BESTUUR: Mr. A.H. Kist (voorz.); R.H. de Boer (secr.); mr. A. Dortland (penn.); mw. mr. W.J. 

van Imhoff; mw. drs. L.L. Feenstra-Horring. 
RECHTSVORM:  Stichting 
  

22. Katholieke Stichting Jongerenbelangen 
 

TELEFOON: 070-3505391 (09.00-12.00 uur) 
FAX:  070-3505391 
POSTADRES: Badhuisweg 11, 2587 CA 's-Gravenhage 

 
DOELSTELLING 
Het bevorderen van lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn van jeugd en jongeren die door 
omstandigheden van persoonlijke of maatschappelijke aard in hun ontwikkeling ernstig worden bedreigd. 
 
ACTIVITEITEN 
Verlenen van financiële steun middels schenkingen. 
 
BEPERKINGEN 
- Geen uitkeringen aan individuele personen; 
- geen dekking van structurele exploitatietekorten; 
- geen vakanties of studiereizen. 
 
AANVRAAGPROCEDURE 
Gedetailleerde, uitsluitend schriftelijke aanvraag (eventueel na telefonisch contact) met omschrijving van 
het concrete te financieren project, met als bijlagen, indien mogelijk: 
- recente balans en resultatenrekening; 
- begroting van voorgenomen investering en financieringsplan; 
- exploitatiebegroting; 
- statuten; 
- uittreksel van inschrijving in Stichtingenregister bij Kamer van Koophandel; 
- namen van benaderde instellingen; 
- referenties. 
 
GEGEVENS OVER FONDS 
SOORT BIJDRAGE: Schenking, in omvang variërend van € 1.000,- tot € 25.000,-.  
OPGERICHT:  27 juni 1974 
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GESCHIEDENIS: De Stichting is voortgekomen uit de in 1904 door mevrouw M. Krul-Schütz 
opgerichte 'R.K. Vereniging ter bescherming van meisjes, te 's-Gravenhage'. 

BESTUUR: P.R. van Alphen (voorz.); H.H. Lambers (secr.); H.E. Schouten (penn.); C.L. 
Aarden; jhr. mr. F.H.M.I van Rijckevorsel. 

RECHTSVORM:  Stichting 
GEBIED:  Geen geografische beperkingen. 
 

23. Vereniging ‘Trein 8.28 H.IJ.S.M’ 
 

TELEFOON 020-4236628 
POSTADRES Herengracht 242, 1016 BT Amsterdam 
CONTACTPERS J. de Groot-Wenting 

 
DOELSTELLING 
Steunverlening aan de zorgbehoevende jeugdige mens tot 21 jaar. 
 
ACTIVITEITEN 
Het beschikbaar stellen van middelen ter bevordering van statutaire doelstelling aan jeugdige personen en 
instellingen in binnen- en buitenland. 
 
BEPERKINGEN 
Geen bijdragen worden verstrekt voor de financiering van: 
- exploitatietekorten; 
- studiefinanciering; 
- grootschalige projecten; 
- kosten t.b.v. stagiaires of vrijwilligers; 
- geen reiskosten. 
 
AANVRAAGPROCEDURE 
Aanvraagformulier telefonisch of schriftelijk aan te vragen. 
 
GEGEVENS OVER FONDS 
INKOMSTEN:  € 158.823,- per jaar. 
JAARBUDGET:  € 136.134,- per jaar. 
GEM. BIJDRAGE: Variabel 
SOORT BIJDRAGE: Rechtstreekse gift of garantie. 
OPGERICHT:  1 oktober 1903 
GESCHIEDENIS: De Vereniging Trein 8.28 vindt zijn oorsprong in het initiatief van enkele 

zakenlieden - die in 1903 dagelijks de reis van Amsterdam naar Rotterdam 
maakten met de trein van 8.28 uur van de Hollandsche IJzeren Spoorweg 
Maatschappij - om geld in te zamelen teneinde achterstandskinderen (in die tijd 
meestal lichamelijk in zeer slechte conditie, vaak pré-tuberculeus) enige tijd in een 
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gezonde omgeving te kunnen laten doorbrengen. Daartoe werden enkele tehuizen 
opgericht die jarenlang goede diensten hebben bewezen, totdat dat in 1974 niet 
meer nodig bleek. 
De verkoop van deze tehuizen resulteerde in een kapitaal, waarvan de 
rendementen tot op de dag van heden worden besteed aan individuele, 
schrijnende gevallen of projecten ten bate van achterstandsjeugd in binnen- en 
buitenland. 
 

BESTUUR: Drs. A.F. Kan (voorz.); mw. drs. A. van Drenth (secr.); E.A. Tjon Sien Fat  (penn.); 
mw. mr. P.M. Huijbers-Koopman; M.C. Leunk; dr. P.J. Vuursteen; mr. R.V. 
Kasprowicz. 

RECHTSVORM:  Vereniging 
GEBIED:  Binnen- en buitenland. 
 
 

AANDACHTPUNT: EEN AANVRAAG INDIENEN: 
 

Wanneer u besluit een aanvraag in te dienen, is het handig om rekening te houden met het volgende; 

- Geef uw brief een persoonlijk cachet. Algemene brieven spreken weinig mensen aan. 
- Leg op de eerste pagina van uw brief bondig uit wie u bent, wat u vraagt en waarom u dit fonds 

benadert. 
- Zorg ervoor dat de gegevens over uw financiële positie en over het verzoek dat u voorlegt, helder 

zijn en kloppen. Begroting en dekkingsplan helpen daarbij. 
- Wees open over uw verdere fondsenwerving. Bied b.v. aan om nadere informatie te sturen, zodra 

een van de andere fondsen die u benaderd heeft, een besluit heeft genomen. 
- Vergeet niet uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en contactpersoon te vermelden. 
- Biedt aan om desgewenst nadere gedetailleerde gegevens toe te sturen en geef bv aan welke 

informatie u heeft (jaarverslag, jaarcijfers, statuten, uittreksel, etc). 
- Stuur met de brief eventueel een folder/brochure mee. 
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