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Een goed (fondsenwerving)
voorbeeld doet goed volgen
Veel lokale fondsen hebben behoefte
aan meer kennis op het gebied van
fondsenwerving. Zowel bestaande als
fondsen die nog in oprichting zijn. Want
een fonds opzetten doe je niet zonder
geld. Er zijn verschillende manieren
om geld in te zamelen. Je kunt je
wenden tot particulieren, bedrijven of
tot vermogensfondsen. Maar dan ben je
er nog niet. Je moet ook nog met een
goede beschrijving van je project komen.
Het is de moeite waard eens goed om je
heen te kijken. Omdat niet alleen lokale
fondsen maar ook veel andere organisaties
worstelen met de vraag: “Waar halen we
budget vandaan om de projecten mee te
financieren?”
Wandel je in een museum, kijk dan eens
naar de muur bij de ingang. Grote kans
dat daar een bord hangt met daarop de

namen van organisaties die het museum
mede mogelijk maken. Deze bedrijven en
instellingen kun je als lokaal fonds ook
benaderen om jouw culturele projecten te
ondersteunen. Let ook eens op als je in de
kantine van een sportvereniging bent. Ook
daar hangen de namen van de sponsors
aan de muur.
Een andere oplossing is het lezen van
jaarverslagen en nieuwsbrieven van
fondswervende instellingen. In deze
jaarverslagen worden vaak de sponsors
bedankt.
Wist je bijvoorbeeld dat Specsavers lokaal
per verkochte bril een munt weggeeft?
Deze munt kunnen klanten schenken aan
een lokaal goed doel. Zit er bij jou in de
buurt een Specsavers dan is het zeker de
moeite waard dit eens uit te zoeken.
Of wat dacht je van het idee om een
kookboek te maken? Je vraagt een aantal
bekende en minder bekende bewoners naar
hun favoriete recept en publiceert dit in
een leuk boekje. Voor de productie van het
boekje kun je vaak wel een sponsor vinden
en door het boekje te verkopen genereer je
inkomsten.
Ook zijn er lokale fondsen die structurele
inkomsten krijgen uit bijvoorbeeld de
verkoop van textiel, het organiseren
van een jaarlijks evenement, gala of

benefietvoorstelling, de opbrengst van de
jaarlijkse restaurantweek of het collectief
plaatsen van zonnepanelen. Maak gebruik
van de vele goede voorbeelden die er zijn
om fondsen te werven. Zo organiseerde de
Fuldauer Stichting onlangs een bijeenkomst
waarvoor een notaris werd uitgenodigd.
Deze notaris vertelde aan de 170 aanwezigen
welke mogelijkheden er allemaal zijn om
te geven, schenken en na te laten aan
goede doelen. Dankzij deze avond en de
bijdrage van de notaris is de kans groot dat
de Fuldauer Stichting in de toekomst meer
inkomsten ontvangt en haar goede werk kan
blijven voortzetten.
Tot slot nog het voorbeeld van een aantal
gemeenten die bereid zijn een deel van het
subsidiebudget te schenken aan het lokale
fonds. Met dit geld kunnen lokale fondsen
prachtige projecten in de eigen omgeving
mogelijk maken. Voor veel gemeenten
is dit een nieuwe en mooie manier om
bewonersinitiatieven te steunen.
Succesvolle fondsenwerving begint bij het
herkennen van kansen en mogelijkheden.
Wij wensen jullie hierbij in 2016 heel
veel succes. Vergeet niet dat wij jullie
ook volgend jaar graag ondersteunen en
inspireren bij de fondsenwerving. Neem
contact met ons op om de mogelijkheden te
bespreken.

Onder de loep:
Gemeenschapsfonds
Albrandswaard
In iedere nieuwsbrief nemen wij een lokaal
fonds onder de loep. Deze keer het fonds
in Albrandswaard. “Wij hebben als doel
mensen en middelen bij elkaar

Eric Gudde

te brengen en daarmee de leefbaarheid
in Albrandswaard te verbeteren”, aldus
voorzitter Eric Gude.
Wat was de aanleiding voor het oprichten
van het fonds Albrandswaard?
De wereld verandert. De overheid doet
een stapje terug waardoor bepaalde
verantwoordelijkheden dichter bij de
burger komen te liggen. De taak van de
overheid is het garanderen van bepaalde
basisvoorzieningen en een vangnet te
zijn voor diegenen die niet of niet meer
zelfstandig in het leven kunnen staan.
Verantwoordelijkheden zullen dus
evenwichtiger verdeeld moeten worden
tussen burger en overheid.
In oktober 2014 is de Stichting
Gemeenschapsfonds Albrandswaard
opgericht. De stichting is zich gaan
focussen op het ondersteunen van nieuwe
en bestaande initiatieven, activiteiten
en projecten ter bevordering van zowel
maatschappelijke, culturele als economische
ontwikkelingen en het welzijn van de
inwoners van de Gemeente Albrandswaard.
Het jaar 2015 is gebruikt om de structuur
verder uit te bouwen. We hebben de website
Albrandswaard in Actie overgenomen.

En vanuit verschillende kanten zijn wij
financieel ondersteund, zodat wij een klein
startkapitaal hebben vergaard.
Kunt u een aantal projecten noemen die
jullie steunen?
In 2015 hebben we een aantal kleinere
projecten kunnen steunen waaronder
de Stichting Beach Sport Promotion,
Natuurvereniging IJsselmonde én hebben
wij nieuwe jassen kunnen aanbieden aan
de Buurtpreventie. We zoeken ook naar
een vorm van samenwerking met lokale
serviceclubs om projecten gezamenlijk te
steunen. Daarnaast onderzoeken we met
stichting Welzijn de mogelijkheid samen
een klein potje bij elkaar te sparen voor de
ondersteuning van een heel leuk project:
Dinner on Wheels, voor mensen die minder
bedeeld zijn. De eerste bijeenkomst was een
groot succes. De ruimte in de bus veranderde
in een gezellige eetkamer waar jong en
oud genoten van het eten en van elkaars
gezelschap. Het idee is om dit vaker te doen
en op meerdere locaties uit te voeren.

Workshop fondsenwerving
Is het lokale fonds opgericht? Komen de
eerste aanvragen binnen maar beschikt
u nog over te weinig financiële armslag?
Ik kom u graag helpen! In 2016 zullen
we in een aantal regio’s workshops
fondsenwerving organiseren. Wilt u meer
informatie? Neem dan contact op met Lise
Broekaar.
Twitter
Sinds kort zit Lokale Fondsen Nederland op
Twitter. Bas Munnik besteedt er iedere dag
tijd aan om berichten te plaatsen, te delen
of te beantwoorden. Dit heeft in een paar
weken geleid tot meer dan 1200 volgers!
Zo zijn wij trouwens ook nog in contact
gekomen met een nieuw lokaal fonds.

Volg ons op twitter:@lokalefondsen
Lokale Fondsen NL @lokalefondsen

Theo Schuyt: “Meeste gemeenten snappen geen bal van
particulier initiatief”
buff.ly/1TyHzMD @Filanthropium

Lokale Fondsen NL @lokalefondsen - 9 dec.

Nieuwtjes
LinkedIn groep
Ook zijn we gestart met een LinkedIn groep.
Deze houden we zoveel mogelijk beperkt tot
bestuurders en initiatiefnemers van lokale
fondsen. Doelstelling is de interactie tussen
lokale fondsen te bevorderen.
Salesforce
Achter de schermen wordt hard gewerkt
aan het implementeren van Salesforce.
Een (voor goede doelen gratis) customer
relations management (crm) systeem. Dit
systeem willen we ook graag beschikbaar
gaan stellen aan alle lokale fondsen. Neem
voor meer informatie contact op met Lise
Broekaar.

Van Bijsterveld: “Grote verschillen lokale
fondsen” buff.ly/1XSKOVR @Filanthropium
#LokaleFondsen

Lokale Fondsen NL @lokalefondsen - 10 dec.

Bewoners van Oss zagen in een stuk grond
de mogelijkheid van een gezamelijke tuin.
buff.ly/21QBkKk

Ton Swagten @tonswagten - 13 nov.
Tijd voor een #lokaalfonds #Zutphen Wie neemt initiatief? @ZUitdaging
@Atelier_3D
Lokale Fondsen NL @lokalefondsen
Op onze website lokale fondsen.nl zijn alle #lokale fondsen en #initiatieven in
kaart gebracht buff.ly/1NMTXc7

Aan wie geven
we geld
Een lokaal fonds staat midden in de samenleving. Het zet zich in om de leefbaarheid te verbeteren en werft hiervoor fondsen. Het vinden van een antwoord op de
vraag: “Hoe besteden we ons geld goed?”,
is dan ook erg belangrijk. Op 28 november
organiseerde Lokale Fondsen Nederland
een landelijke bijeenkomst in Den Bosch
en daarbij werd deze vraag centraal gesteld. Bas Arends, senior consultant van het
Oranje Fonds, gaf in een interactieve sessie
de antwoorden.
Bestedingsbeleid
Een lokaal fonds ontvangt inkomsten uit
de samenleving. Van bewoners, bedrijven,
instellingen en gemeenten. Het is uitermate
belangrijk dat er goed nagedacht wordt
over de wijze waarop het lokale fonds de
inkomsten besteedt.
Welke projecten wel en welke niet? Geven
we alleen aan stichtingen en verenigingen
of ook aan individuën? Steunen we alleen
projecten of zetten we ook zelf projecten
op? Geven we eenmalig of zijn we bereid
voor langere periode een project te
steunen? Hoe gaat de aanvraag in zijn
werk?
Allemaal vragen waarop in het
bestedingsbeleid een antwoord te vinden
moet zijn. Het allerbelangrijkste voor een
lokaal fonds is de sociale controle. Je
steunt lokale projecten waarbij bewoners
betrokken zijn. Door dit zichtbaar te maken
kun je laten zien wat je steunt. Vraag dus
om een vermelding. “Als bewoners zien wat
je doet, schept dat vertrouwen en zullen ze
ook eerder bereid zijn je te steunen”, aldus
Bas Arends. Vermeld ook de gerealiseerde
projecten op je website en verstuur
persberichten. Niet alleen om fondsen te

werven maar ook om aanvragen te krijgen.
Want zonder goede aanvragen kun je je
werk als lokaal fonds niet goed doen.
Wendy van Someren van het Samen
Fonds 0495 (Weert) vind het lastig. “Aan
wie geef je nu wel geld en aan wie niet?”,
vraagt zij. “Er zit toch een zekere mate van
willekeur in, hoe kun je dat voorkomen?”
Bas antwoordt dat je moet zorgen voor
een goed bestedingsbeleid met duidelijke
criteria waar het gehele bestuur het over
eens is. Daarmee kun je veel problemen
voorkomen. Publiceer deze criteria op je
website.
In september start Lokale Fondsen
Nederland met de organisatie van een
masterclass. Een van de onderwerpen
waar aandacht aan besteed zal worden,
is de totstandkoming van een goed
bestedingsbeleid. Aanmelden voor de
masterclass kan vanaf januari 2016. Neem
voor meer informatie contact op met Lise
Broekaar.

Lokale Fondsen Nederland
verhuist

Lokale Fondsen Nederland
Entrada 500, Gebouw Barcelona
1096 EH Amsterdam

Het projectbureau van Lokale Fondsen
Nederland verhuist per 1 januari 2016 van
Den Haag naar Amsterdam.
Het nieuwe adres is:

Het telefoonnummer blijft gelijk:
085-2736028

Ondersteuning lokale fondsen
verlengd!
Het projectbureau heeft de opdracht om
het aantal lokale fondsen in Nederland uit
te breiden, de bekendheid te vergroten en
het secretariaat te voeren. Deze opdracht is
aangegaan voor een periode van drie jaar
(zomer 2013 tot zomer 2016).
Onlangs heeft het bestuur van de Stichting
Lokale Fondsen Nederland besloten deze
termijn met anderhalf jaar te verlengen. Dat
betekent concreet dat het projectbureau
actief blijft tot en met 31 december 2017.
Aanleiding voor dit besluit was tweeledig.
Enerzijds het succes dat er in korte tijd in
meer dan vijftig gemeenten lokale fondsen
zijn gerealiseerd en anderzijds vanwege
het feit dat deze lokale fondsen nog heel
kwetsbaar zijn.
Verwacht wordt dat er eind 2017 honderd
lokale fondsen zijn opgericht of in
oprichting zijn. Voor ons, maar zeker ook
voor alle initiatiefnemers in het land, heel
goed nieuws.De verlenging wordt onder
andere mogelijk gemaakt door de Rabobank
Foundation, Fonds 1818, het Oranje Fonds en
het Prins Bernhard Cultuurfonds.

U bent van harte welkom
op ons nieuwe kantoor!

Vooruitblik 2016:
Bijeenkomsten in
het land
Inspiratiebijeenkomst
Ook in 2016 staan er weer diverse
bijeenkomsten in het land op het
programma. Zo worden er in het voorjaar
inspiratiebijeenkomsten georganiseerd in
Leiden, Delft en Veenendaal en staan in het
najaar Utrecht en Goes op de agenda.
Keukentafelgesprek
Initiatiefnemers kunnen tijdens de
oprichting van een lokaal fonds altijd
een beroep op ons doen voor een
keukentafelgesprek op locatie. Zo schuiven
we in januari en februari onder meer
aan in Driemond, Zoetermeer, Dongen
en in Limburg. Wilt u dat wij ook bij ú
aanschuiven, neem dan contact met ons
op. Houd de website in de gaten voor meer
informatie over de diverse bijeenkomsten.
Jaarlijks onderzoek
Het aantal lokale fondsen in Nederland is
de afgelopen twee jaar verdubbeld. Jaarlijks
onderzoekt Lokale Fondsen Nederland
deze ontwikkeling om de impact ervan

inzichtelijk te maken en de ondersteuning
aan lokale fondsen verder te verbeteren.
Het onderzoek bevat onder meer vragen
over:

• Financieel beleid (denk aan het

opstellen en lezen van begrotingen
jaarrekeningen, financiële verantwoording,
beleggingsstatuut etc)

• Fondsenwerving
• De herkomst van het startkapitaal
(fondsenwervingsmethoden t.b.v. bedrijven,
De
betrokken
vrijwilligers
particulieren, vermogensfondsen, lokale
•
overheid, slapende fondsen, crowdfunding
• Het aantal aanvragen
en nalatenschappen)
• Het aantal gesteunde projecten en 		
• Communicatie en lokaal draagvlak
•

de aard ervan

De methoden van fondsenwerving

De uitkomsten geven inzicht in de bijdrage
van de lokale fondsen aan de leefbaarheid
op lokaal niveau. Begin 2016 ontvangt u het
onderzoek digitaal. Wij rekenen ook dit jaar
weer op uw medewerking! De resultaten van
het onderzoek worden gepubliceerd in het
jaarverslag en op de website.

(publiciteit en media, vergroten lokaal
draagvlak en sluiten partnerships)

• Bestedingsbeleid (projectadministratie

en procedure, strategisch geven, aansluiten
digitale platform)

Doelstelling van de Masterclass is om
initiatiefnemers van een (nieuw) lokaal
fonds maximaal te ondersteunen bij de
oprichting van een lokaal fonds en om
de netwerkvorming tussen bestuurders
te stimuleren. Achterliggend doel is dat
er uiteindelijk duurzame en vitale lokale
fondsen ontstaan die een wezenlijke
bijdrage leveren aan de kwaliteit van
Masterclass
de samenleving in hun eigen omgeving.
Vanaf september 2016 biedt Lokale Fondsen De Masterclass is vooral gericht op
Nederland een Masterclass aan voor
(aankomend) bestuurders van een lokaal
initiatiefnemers en bestuurders van een
fonds in de eerste twee jaar, omdat de
lokaal fonds. De Masterclass bestaat uit
behoefte aan kennis op de verschillende
vijf modules volgens een ‘blended learning’ terreinen dan het grootst is. De Masterclass
methode. Dat wil zeggen dat de modules
wordt jaarlijks aangeboden in de periode
worden aangeboden via een digitaal
van september t/m december.
versleuteld platform waarop interactie met
andere deelnemers mogelijk is. Daarnaast
Meer informatie over het programma
worden er bijeenkomsten georganiseerd met en de voorwaarden volgt dit voorjaar.
key-note speakers. De vijf modules zijn:
Aanmelden kan vanaf 1 januari 2016. Voor
meer informatie kunt u contact met ons
Organisatie (denk aan alle
opnemen info@lokalefondsen.nl
oprichtingszaken, zoals het opstellen van de
Geef uzelf wel snel op, want de
statuten, meerjarenbeleidsplan, ANBI status,
beschikbaarheid is beperkt.
het bestuursprofiel, Good Governance, etc.)

•

Participatiesamenleving

Denken we aan de troonrede van
17 september 2013
Denken we aan een terugtrekkende
overheid
Denken we aan een veranderende
verzorgingsstaat
Denken we aan oplossingen voor
maatschappelijke problemen
Denken we aan bewoners die zelf
initiatieven nemen
Denken we aan lokale verbintenissen
Denken we aan lokale fondsen
Denken we aan elkaar.

Monique van Bijsterveld

