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2018 – 2020 lokale fondsen maken het verschil!
Woord vooraf
Zelf initiatief nemen past bij Nederland. In elke buurt zetten bewoners zich in om de leefbaarheid te
vergroten. Of het nu gaat om sport, zorg, cultuur of natuur; we pakken het met en voor elkaar op.
Voor de financiering van deze bewonersinitiatieven wordt vaak een beroep gedaan op de (lokale)
overheid. In andere landen wordt ook voor een particuliere vorm van financiering gekozen, zoals in
Duitsland de Bürgerstiftung en in Groot-Brittannië de Community Foundation.
Om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan financiering van lokale en sociale initiatieven
heeft een samenwerkingsverband tussen overheid, wetenschap en filantropie de eerste
gemeenschapsfondsen in Nederland opgericht. Sinds 2012 noemen we dit lokale fondsen. Stichting
Lokale Fondsen Nederland zet zich in om het aantal lokale fondsen te vergroten, bestaande lokale
fondsen te ondersteunen bij de professionalisering (vergroting van de duurzaamheid en kwaliteit) en
het fenomeen lokale fondsen op de kaart te zetten.
In de periode van 2013 tot 2017 is het aantal lokale fondsen gegroeid van 30 fondsen naar 65 lokale
fondsen (inclusief in oprichting zijnde fondsen). De afgelopen jaren stond vooral in het teken van
ondersteuning bij de oprichting van lokale fondsen. Steeds vaker weten bewoners ons daarvoor te
vinden. Maar ook bestaande fondsen blijven behoefte hebben aan ondersteuning en support. Aan
deze behoefte komen we onder andere tegemoet door het aanbieden van onze leergang voor lokale
fondsen via de LFN- Academie, die bestaat uit face-to-face bijeenkomsten gecombineerd met
e-learning modules. Door de organisatie van bijeenkomsten bieden we enerzijds de mogelijkheid om
kennis te vergaren, anderzijds bieden ze een platform voor lokale fondsen om elkaar te ontmoeten en
van elkaar te leren.
Beneficiëntschap Nationale Postcode Loterij
In september 2016 is de aanvraag ingediend voor het beneficiëntschap van de Nationale Postcode
Loterij. In 2017 is LFN tijdens het Goed Geld Gala beneficiant geworden voor de periode 2016 - 2018.
Met het verkrijgen van deze financiële ondersteuning en het gebruik van het digitaal platform
Buurtlink heeft LFN nu de mogelijkheid verder te bouwen aan de uitbreiding van het aantal lokale
fondsen, te investeren in duurzaamheid van bestaande lokale fondsen en de bekendheid met en
kennis van het fenomeen lokale fondsen te vergroten.
Dat is goed nieuws voor iedereen.
Want lokale fondsen maken het verschil voor een leefbaar Nederland!
Namens het Bestuur Stichting Lokale Fondsen Nederland
Manja te Velde
Directeur
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H1

Missie en Visie

In de missie en visie geven we uitdrukking aan waar we voor staan en voor gaan als Stichting Lokale
Fondsen Nederland. Dat doen we samen met de lokale fondsen in het land en met onze partners zoals
de Nationale Postcode Loterij.

Missie Lokale Fondsen Nederland
“Het stimuleren van bewonersinitiatieven om een lokaal fonds op te richten om daarmee de
leefbaarheid en sociale cohesie in de gemeente op een duurzame wijze te verbeteren”.

Visie Lokale Fondsen Nederland
“In de komende jaren hebben in iedere gemeente in Nederland de bewoners een lokaal fonds
opgericht dat een actieve rol vervult in de samenleving en dat verbindingen legt tussen
bewoners, bedrijven, overheid, vermogensfondsen en maatschappelijke organisaties en
middelen werft om daarmee de leefbaarheid en sociale cohesie in de eigen gemeenschap op
een duurzame wijze te verbeteren”.
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H2

De focus op lokale fondsen

2.1
Elke gemeente zijn eigen lokale fonds
Een lokaal fonds wordt opgericht om mensen en middelen bij elkaar te brengen in belang van de eigen
omgeving. Het lokale fonds initieert en ondersteunt projecten die de leefbaarheid in de lokale
samenleving te vergroten. De oprichting van een lokaal fonds door bewoners heeft vaak een concrete
aanleiding. Bijvoorbeeld de kerk die verloren dreigt te gaan, of een festival of evenement, waarvoor
gemeentelijke ondersteuning ontbreekt of wordt ingetrokken.
Bewoners komen bij elkaar, vormen een bestuur of werkgroep en ontwikkelen een plan om datgene
wat zij belangrijk vinden te bereiken. Een lokaal fonds is een duurzame vorm van waaruit
bewonersactiviteiten worden opgezet, uitgevoerd en gefinancierd. Want één van de zaken waarin een
lokaal fonds verschilt van bestaande organisaties of (lokale) vermogensfondsen is dat een lokaal fonds
zelf fondsen werft, door particulieren en bedrijven te vragen om financiële steun. Zo ontstaat er een
nieuwe geldstroom voor particulier initiatief en zijn bewoners niet, of minder afhankelijk van de
gemeente.

2.2

Ondersteuning van lokale fondsen door LFN in de afgelopen periode 2015 - 2017

Uitbreiding van het aantal lokale fondsen
LFN is opgericht om initiatieven in het land te ondersteunen bij de oprichting van een lokaal fonds.
En dat begint eigenlijk al met het informeren van actieve bewoners die zich met een bepaald idee of
concreet project willen inzetten voor hun lokale gemeenschap. In plaats van het optuigen van een
stichting voor dat ene eenmalige project, is het opzetten van een blijvend lokaal fonds immers een
veel effectievere en vooral duurzamere manier om het verschil te maken.
In de periode 2015 - 2017 zijn de inspanningen van LFN gericht op het voeren van gesprekken met
actieve burgers en het organiseren van inspiratiebijeenkomsten in het land waarvoor alle lokale
(relevante) verenigingen en stichtingen worden uitgenodigd. In deze bijeenkomst wordt het fenomeen
lokaal fonds onder de aandacht gebracht als geschikte vorm voor burgerinitiatief. Deze
inspiratiebijeenkomsten leiden tot nu toe altijd tot de oprichting van een lokaal fonds.
Bij de oprichting van een lokaal fonds krijgt men o.a. te maken met:
• strategische zaken zoals de doelstelling (missie & visie) van het op te zetten fonds
• praktische vragen, zoals het vinden en binden van de juiste bestuurders en vrijwilligers
• juridische eisen zoals het oprichten van een rechtspersoon, opstellen van statuten, verkrijging
van de ANBI-status
• financiële onderwerpen zoals het voeren van een boekhouding, het maken van een begroting,
verslaglegging en voeren van een verantwoord vermogensbeheer
• het verkrijgen van draagvlak in de lokale gemeenschap en communicatie
• zaken rond fondsenwerving
• het opzetten van een juist bestedingsbeleid, zoals de procedure van beoordeling van
aanvragen, het opstellen van beoordelingscriteria en de verantwoording over de toekenning
en afwijzing van (project)ondersteuning
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LFN levert burgerinitiatieven op al deze terreinen de kennis en concrete ondersteuning bij de
oprichting van het lokale fonds.
Veel informatie is via de website van LFN te verkrijgen. Beginnend bestuurders kunnen gebruik maken
van de LFN Academie, waar basismodules en verdiepingsmodules worden aangeboden. Daarnaast zijn
we bereikbaar voor individuele ondersteuning van het lokale fonds in oprichting, op afstand of in een
persoonlijk gesprek.
En onze inspanningen lonen: het aantal lokale fondsen is in de periode 2015 - 2017 gegroeid
van 49 naar zo’n 65 fondsen.
LFN Academie: leergang voor startende fondsen en kennisborging
In 2016 is een leergang met basismodules opgezet voor alle bestuurders van nieuwe en potentiële
lokale fondsen.
Deze leergang heeft de blended-leren vorm: naast het volgen van vijf e-learning modules die digitaal
zijn te volgen, ontmoeten de deelnemers elkaar in face-to-face bijeenkomsten waar de inhoud van de
module verder wordt uitgediept met behulp van een deskundige.
In de leergang worden tools aangeboden om het lokale fonds op te richten, fondsen te werven voor
het lokale fonds en lokaal bekendheid, en dus draagvlak, te verkrijgen. Zowel in de fysieke
bijeenkomsten als in de e-learning omgeving is ruimte voor lokale fondsen om elkaar te ontmoeten,
ervaringen te delen, elkaar te inspireren en kennis met elkaar te delen. Rond de 35 deelnemers
hebben e-learning modules tot eind 2017 gevolgd.
Bestaande lokale fondsen en ondersteuning bij professionalisering
Voor bestaande lokale fondsen ontwikkelde LFN een aantal standaard fondsenwervingstools die de
lokale fondsen kunnen gebruiken, waaronder gebruik van een crowdfunding platform, een online
doneerknop, een online testament test en een sms-actie om donateurs te werven.
Op communicatiegebied helpen we lokale fondsen door ondersteuning bij de vormgeving van
standaard folder- en campagnemateriaal, dat per lokaal fonds kan worden aangepast.
Bekendheid fenomeen lokale fondsen
LFN heeft zich als doel gesteld om meer bekendheid te geven aan het fenomeen lokale fondsen. In de
periode 2015 - 2017 deden we dat door onder andere het opzetten en uitbreiden van de informatie
op de website van LFN, het bewerken van landelijke en lokale netwerken, het verspreiden van onze
kwartaal nieuwsbrieven en het bewerken van lokale, landelijke en social media.
Internationaal netwerk
In de afgelopen drie jaar is ook het internationale netwerk verder uitgebouwd. Tijdens de ECFI
(European Community Foundation Initiative) studiereis naar Duitsland in 2016 en het ECFI jaarcongres
in Cardiff in september 2017 werden contacten gelegd met organisaties uit meer dan 22 landen. Deze
ontmoetingen bieden mogelijkheid tot uitwisseling van kennis en ervaring uit andere landen op het
gebied van community foundations (lokale fondsen).
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Samen met lokale fondsen
Stichting Lokale Fondsen Nederland was bij start van LFN voornemens haar centrale activiteiten terug
te brengen. Want als een lokaal fonds is opgericht en ‘staat’, dan is ondersteuning van LFN niet langer
nodig. In 2015 is een Denktank met bestuurders van negen fondsen opgericht die hierover
meedenken.
De Denktank is echter van mening dat er een organisatie/samenwerkingsverband móet blijven
bestaan (in de vorm van een stichting of vereniging), die zich blijvend inzet om de belangen van de
lokale fondsen te behartigen, nieuwe fondsen ondersteunt bij de oprichting en de bekendheid van
lokale fondsen vergroot, bijv. naar de landelijke politiek. Ook is verdere professionalisering van
bestaande lokale fondsen belangrijk, net als het uitvoeren van coördinerende taken. Zo blijft een
platform bestaan voor ontmoeting en kennisdeling tussen lokale fondsen.

2.3 2017: focus op solide basis voor bestaande lokale fondsen
De stijging met ruim 25% van het aantal (bestaande en in oprichting) lokale fondsen in de periode
2015 - 2017 is een prima resultaat. Als we verder inzoomen op de status van de initiatieven dan vallen
een aantal zaken op:
1. er is een grote variëteit in de mate van volwassenheid en in de activiteit van de fondsen, die
bestaat uit ondersteuning, initiëren en/of uitvoeren van projecten in de lokale gemeenschap
2. de oprichtingsfase van een lokaal fonds duurt gemiddeld een jaar, maar langer is geen
uitzondering
3. een aantal ‘in oprichting zijnde’ initiatieven leidt uiteindelijk niet tot oprichting van een lokaal
fonds, ondanks alle geïnvesteerde energie en ondersteuning
4. een aantal bestaande fondsen is kwetsbaar. De duurzaamheid van het lokale fonds staat dan
onder druk, wat in het ergste geval leidt tot opheffing van het fonds
Een uitvraag onder ca. twintig lokale fondsen leveren de volgende aspecten op die het
voortbestaan van een fonds kwetsbaar maken:
- gebrek aan financiële middelen
- gebrek aan projecten om te ondersteunen
- gebrek aan zichtbaarheid/bekendheid in de eigen community
- geen continuïteit in bestuur
Naast bewonersinitiatieven die hulp bij de oprichting van een lokaal fonds vragen, geven veel
bestaande lokale fondsen aan dat ook zij -met name in de jaren ná oprichting-, de blijvende
ondersteuning van LFN nodig hebben. Dit deel van onze taak, dat we professionalisering of ´vergroting
van de duurzaamheid en kwaliteit´ van lokale fondsen noemen, is in de komende drie jaar een
belangrijke doelstelling.
De manier waarop we dit gaan aanpakken wordt verder uitgewerkt in Hoofdstuk 5.
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2.4 Organisatie
In 2014 is de stichting LFN opgericht om het aantal lokale fondsen in Nederland uit te breiden en om
onder het grote publiek bekend te maken wat lokale fondsen kunnen betekenen voor de samenleving.
Het eerste LFN-team heeft met financiële steun van onder meer de Rabobank Foundation, het Oranje
Fonds, Fonds 1818 en het Prins Bernhard Cultuurfonds een solide bureau-organisatie opgezet.
Eind 2016 is besloten om Stichting Lokale Fondsen voort te zetten onder leiding van een directeur. Na
waarneming door een interim directeur is deze positie medio september 2017 vervuld.
December 2017 hebben bestuursleden Mw. J. Olthof Solleveld en Dhr. N. van Rijn afscheid genomen
van het bestuur en zijn per 1 januari 2018 Mw. L. Roza en Dhr. F. Swinkels aangetreden als bestuurslid.
Met het verkrijgen van het beneficiëntschap van de Nationale Postcode Loterij in 2017 heeft LFN voor
de jaren 2017 tot 2020 voldoende financiële middelen om haar doelstellingen te realiseren.
LFN heeft de mogelijkheid gekregen daarbij ook het digitale platform Buurtlink te gebruiken.
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H3

Positionering & doelstellingen Stichting Lokale Fondsen Nederland

3.1 Positionering
In de filantropie zijn meerdere organisaties actief die ondersteuning bieden aan projecten, fondsen en
goede doelen. Zo biedt de FIN ondersteuning aan vermogensfondsen, GDN aan goede-doelenorganisaties en biedt Nederland Filantropieland op velerlei terrein kennis en workshops aan.
Het Oranjefonds en Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunen financieel projecten op lokaal niveau.
En de 1% club en Voor je buurt bieden initiatiefnemers een platform en hulp bij fondsenwerving.

Wat is de positie van LFN tussen alle deze organisaties die kennis en diensten aanbieden voor
initiatieven, projecten en fondsen?
Op het meest basale/lokale niveau van wijk/buurt in de lokale samenleving zijn de inwoners diegenen
die ‘iets willen doen of veranderen’ in hun leefomgeving. We gaan actief met bewoners, verenigingen
en stichtingen in de wijk in gesprek en onderzoeken samen met hen of een door hen op te richten
lokaal fonds de geschikte vorm is om mooie dingen te bereiken in hun omgeving. Dat op die manier
lokale organisaties in een lokaal fonds samenwerken op gemeenschappelijke lokale thema’s die de
leefbaarheid verbeteren, is een extra bonus.
Vervolgens biedt LFN actieve bewoners en bewonersinitiatieven de benodigde infrastructuur en
ondersteuning om daadwerkelijk een lokaal fonds op te zetten, en vervolgens actief in te zetten.
Want een actief lokaal fonds brengt mensen, middelen en projecten bij elkaar en levert met die
coördinerende en ondersteunde rol een bijdrage aan de leefbaarheid en sociale cohesie in de eigen
gemeenschap.
Juist op dit meest lokale niveau bewijst LFN haar meerwaarde in haar rol van aanjager, door het
aanbieden van de ondersteuning aan prille bewonersinitiatieven en met haar coördinerende
activiteiten.
Zo onderscheidt LFN zich van de overige aanbieders en organisaties die projecten ondersteunen.
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3.2

Doelstellingen Stichting Lokale Fondsen Nederland

De komende drie jaar zijn de doelstellingen van LFN:
• het vergroten van het aantal lokale fondsen
• het vergroten van de kwaliteit en de duurzaamheid van de bestaande lokale fondsen
(professionalisering)
• het vergroten van de bekendheid fenomeen ‘lokaal fonds’, LFN en individuele lokale fondsen
• het aanbieden van een digitale infrastructuur aan lokale fondsen, die hen ondersteunt in de
ontplooiing van hun lokale activiteiten, waarbij we aansluiten bij de filosofie van het platform
Buurtlink en daarvan die elementen overnemen die succesvol zijn gebleken
• de exploratie van ondersteuning door LFN van de nieuwe wijzen van pro-sociaal gedrag op
lokaal niveau, zoals digitale vormen van lokale bewonersinitiatieven
Onze doelstellingen zijn te vertalen naar het bereiken van een concreet aantal lokale fondsen ultimo
2020. Natuurlijk is onze uiteindelijke ambitie om elke gemeente (nu zo’n 380) zijn eigen lokale fonds te
gunnen. Maar naast de focus op vergroting van ´het aantal lokale fondsen´, richten we onze
inspanningen meer op het vergroten van de robuustheid en professionaliteit van lokale fondsen in de
jaren na de oprichting.
Waar dat kan werken we samen met organisaties en specialisten, die net als LFN initiatieven en lokale
fondsen ondersteunen. Het komende jaar wordt benut om te onderzoeken waar het aanbod elkaar
overlapt, waar het elkaar aanvult en waar ‘witte vlekken’ zijn. Ook het mogelijk gezamenlijk
ontwikkelen van innovatieve (digitale) ondersteuningsvormen wordt onderzocht. Inkoop van bestaand
aanbod dat aansluit bij de behoeften van lokale fondsen is een optie, net als doorverwijzing van lokale
fondsen met specifieke ondersteuningsbehoefte naar andere organisaties.
Hoe we onze doelstellingen willen bereiken wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 5.
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H4

Organisatie & stakeholders

4.1
Efficiënte inzet van capaciteit
LFN richt zich de komende drie jaar op het vergroten van het aantal lokale fondsen en het ondersteunen
van bestaande lokale fondsen. Daarnaast wordt LFN naast kenniscentrum, een platform voor lokale
fondsen en de gesprekspartner voor lokale fondsen in landelijke netwerken.
Om deze taken te kunnen uitvoeren zijn de volgende expertises nodig:
• Administratieve/financiële kennis
• Juridische kennis
• Fiscale expertise
• Communicatie/marketing
• Expertise op gebied van kennisoverdracht
• Kennis op gebied van fondsenwerving
• IT/automatisering/informatiemanagement
• Relatiebeheer/accountmanagement
Deze expertises worden ingevuld door de bureau-organisatie in combinatie met een netwerk van aan
LFN te verbinden specialisten, die op deel-/vraagtijd basis worden ingezet en/of geconsulteerd.
De interne organisatie wordt gevormd door een compacte bureau-organisatie:
• directeur voor organisatie, strategie en lokale, regionale en landelijke externe contacten en
netwerken
• administratieve kracht/binnendienst (3 à 4 dagen) in combinatie met telefonische
back-up op afstand
• waar mogelijk wordt de samenwerking met strategische partners gezocht
• naar behoefte wordt de capaciteit aangevuld met inhuur specifieke deskundigen

4.2

Stichting LFN

Het bestuur van Stichting Lokale Fondsen Nederland bestaat uit:
Dhr. P. van Hedel
Dhr. F. Swinkels
Mw. L. Roza

Voorzitter
Penningmeester
Bestuurslid

Het bestuur wordt in 2018/2019 uitgebreid met twee extra bestuursleden, waarbij de voorkeur
uitgaat naar een vertegenwoordiger vanuit de politieke (gemeentelijke) omgeving en een bestuurslid
met juridische expertise.
Raad van Advies bestaat uit:
Dhr. D. Slot

(Porticus)

Het bureau wordt geleid door:
Mw. M. te Velde
Directeur
Het projectbureau is gevestigd in de Rabobank Almere, Landdrostdreef 100 te Almere.
De komende jaren wordt toegewerkt naar een meer toezichthoudende rol van het bestuur. Onder de
Raad van Toezicht leidt de directeur/bestuurder de organisatie.
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4.3
Relatie met de lokale fondsen
Om haar ondersteunende rol van bestaande en in oprichting zijnde lokale fondsen in het land goed te
kunnen uitoefenen is intensief contact nodig met de individuele lokale fondsen.
LFN wil haar instrumenten meer vraaggericht dan aanbodgericht ontwikkelen en aanbieden. De wensen
en behoeften van bestaande en in oprichting zijnde initiatieven worden daarom in kaart gebracht.
Daarnaast willen we ook de bestaande kennis bij de bestaande lokale fondsen ontsluiten en ter
beschikking stellen aan het gehele netwerk van lokale fondsen.
Door continu voeling te houden met lokale fondsen (bestaand en in oprichting) kennen we hun behoefte
voor ondersteuning. Daartoe moet de relatie met lokale fondsen worden geïntensiveerd. Dat doen we
door pro-actief contact te zoeken, reactief bereikbaar te zijn voor vragen voor ondersteuning en door
mogelijkheden te ontsluiten voor lokale fondsen om van elkaar te leren (netwerkfunctie).
In de 1e twee kwartalen van 2018 worden zoveel mogelijk fondsen fysiek bezocht, waarna gedurende
het jaar verschillende contactmomenten plaatsvinden, bijv. door het versturen van nieuwsbrieven en
het organiseren van bijeenkomsten. Het komende jaar wordt onderzocht of het organiseren van een
congres voor (potentiële) lokale fondsen in 2019 een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen.
Statutair kent LFN naast het Bestuur en de Raad van Advies een Raad van Aangeslotenen. Deze Raad
van Aangeslotenen bestaat uit vertegenwoordigers van lokale fondsen, waarvoor LFN de belangen
behartigt. Meermaals is deze Raad van Aangeslotenen onder de naam ‘Denktank’ bijeengekomen om
met het bestuur en bureauorganisatie van LFN over belangrijke zaken te overleggen en brainstormen.
Jaarlijks wordt een bijeenkomst met de Raad van Aangeslotenen (al dan niet onder de naam Denktank)
georganiseerd.
Onder andere de enorme diversiteit en verschil in organisatie-volwassenheid van de lokale fondsen is
reden waarom het besluit over het wijzigen van de rechtsvorm van Stichting LFN naar een vereniging,
oorspronkelijk gepland voor 2019, vooralsnog wordt uitgesteld met een periode van twee jaar.

4.4

Nationale Postcode Loterij beneficiëntschap

Jaarlijks steunt de Nationale Postcode Loterij ruim 100 goede doelen in
Nederland en daarbuiten. In 2018 is een recordbedrag voor goede doelen
verdeeld. Dankzij de 2,9 miljoen deelnemers groeide de opbrengst van de
Postcode Loterij het afgelopen jaar naar ruim 715 miljoen euro. Omdat de
loterij de helft van de opbrengsten schenkt aan goede doelen, groeide ook deze bijdrage, met bijna 16
miljoen euro. In totaal heeft de loterij sinds 1989 ruim 5,4 miljard euro geschonken aan goede doelen.
De ruim 357 miljoen euro die de Postcode Loterij dit jaar doneert aan goede doelen, is verdeeld onder
112 organisaties, waarvan LFN er één is.
In 2017 verkreeg LFN met terugwerkende kracht tot
1 januari 2016 het beneficiëntschap van de Nationale
Postcode Loterij voor de periode van drie jaar. Daarmee kan
LFN de komende jaren haar dienstverlening voor lokale
fondsen voortzetten en uitbreiden.

We zetten ons actief in om de relatie met de Postcode
Loterij te intensiveren, waarbij wij streven naar een zo groot mogelijke exposure voor de Postcode
Loterij bij al onze activiteiten en uitingen.
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In onderstaand overzicht zijn de meest belangrijke jaarlijkse contactmomenten en activiteiten in 2018
weergegeven.

In het communicatieplan 2018 krijgt de ondersteuning van de Postcode Loterij een prominente plaats.
We starten dit jaar een communicatie-offensief op landelijk én op lokaal niveau, waar we het fenomeen
lokaal fonds onder de aandacht brengen. In externe berichtgeving, bij activiteiten van LFN en door ons
ontwikkelde ondersteuningstools, wordt het logo en/of uitgebreidere vermelding van de Nationale
Postcode Loterij waar mogelijk opgenomen. Op de website voor individuele lokale fondsen die medio
2018 live gaat, wordt de Postcode loterij vermeld.
Graag maken we gebruik van de expertise en communicatiekanalen van de Loterijen om onze
communicatiedoelstellingen te bereiken.

4.5
Samenwerking, strategische allianties en lidmaatschap
Het lijkt kansrijk om de samenwerking te zoeken met partijen die min of meer hetzelfde doel nastreven
als LFN (bevorderen leefbaarheid en sociale cohesie).
Allereerst omdat samenwerking meer oplevert dat met elkaar te concurreren, maar bovendien omdat
dan de maatschappelijke euro en de beschikbare capaciteit (menskracht) en kennis efficiënt wordt
besteed. Daarnaast biedt samenwerking meer mogelijkheden om netwerken en financiële middelen te
ontsluiten en tot een versnelling van de landelijke uitrol van lokale fondsen te komen.
De voor- en nadelen van samenwerking met mogelijke partners worden per casus onderzocht en
voorgelegd aan het bestuur.
Daarnaast wordt onderzocht of lidmaatschap, erkenning en/of samenwerking met gelijksoortige
belangenorganisaties/koepelorganisaties een meerwaarde oplevert voor lokale fondsen. Vooralsnog
voert LFN kennismakingsgesprekken met de FIN, GDN, Nederland Filantropieland, kenniscentrum
Filantropie, NOV, LSA en het CBF.
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H5

Strategie 2018 - 2020

Zoals in Hoofdstuk 3 weergegeven, stelt LFN zich in de komende drie jaar de volgende doelstellingen:
•
•
•
•
•

het vergroten van het aantal lokale fondsen
het vergroten van de kwaliteit en de duurzaamheid van de bestaande lokale fondsen
(professionalisering)
het vergroten van de bekendheid fenomeen ‘lokaal fonds’, LFN en individuele lokale fondsen
het aanbieden van een digitale infrastructuur aan lokale fondsen, die hen ondersteunt in de
ontplooiing van hun lokale activiteiten, waarbij we aansluiten bij de filosofie van het platform
Buurtlink en daarvan die elementen overnemen die succesvol zijn gebleken
exploratie van nieuwe wijzen van sociaal geefgedrag op lokaal niveau, zoals digitale vormen van
lokale bewonersinitiatieven en de mogelijkheden van ondersteuning door LFN

Per doelstelling wordt hieronder kort uiteengezet hoe LFN deze doelstelling gaat bereiken.
5.1 Vergroten van het aantal lokale fondsen
Nederland kent een grote spreiding van lokale vermogensfondsen, vrijwilligersorganisaties,
maatschappelijke organisaties en bedrijven die allemaal een bijdrage leveren aan de (lokale)
samenleving. Samenwerking tussen deze partijen is niet altijd vanzelfsprekend. Soms zijn er bestaande
barrières die in de weg staan, maar meestal kent men de andere partijen binnen een lokale
gemeenschap onvoldoende. Door partijen samen te brengen leert men elkaar kennen en ontstaan
verbindingen die de leefbaarheid bevorderen, met als mogelijk gevolg de oprichting of (re)activering
van een lokaal fonds. Vaak gaat er niet alleen een zoektocht vooraf aan het vinden van deze
initiatiefnemers, er is ook begeleiding nodig om de eerste stappen te zetten.
We zien dat een lokaal fonds op verschillende manieren kan ontstaan. De belangrijkste
ontstaansvormen worden hieronder besproken.
Samenvoeging
In een buurt, dorp of stad zijn vaak vele stichtingen, verenigingen en burgerinitiatieven actief. Dit zijn
vaak kleine organisaties die het uitdagend vinden om hun doelen te realiseren, om vrijwilligers en
bestuurders te vinden en te binden, en om subsidies en sponsorgelden te verwerven. Door
samenvoeging/samenwerking kan een sterk lokaal fonds ontstaan, dat bekend is met zijn lokale
omgeving en met de lokale netwerken.
Opzetten
Er is in een buurt, dorp of stad mogelijk behoefte aan een organisatie die zich structureel inzet om de
leefomgeving te verbeteren. Een inventarisatie van deze behoefte geeft uitkomst of het opzetten van
een lokaal fonds in deze behoefte kan voorzien. Veelal komt het idee om een lokaal fonds op te richten
dan van actieve bewoners, of is er een concrete aanleiding om een lokaal fonds op te richten, bijv. het
dreigend verdwijnen van een lokale voorziening zoals een kerk, museum, park of zwembad. Maar ook
de verkrijging van financiële middelen door bijv. het opwekken van energie in de wijk kan reden zijn om
een lokaal fonds op te richten.
Transformatie
Het kan zijn dat er in de gemeente een fonds bestaat dat bijna voldoet aan de criteria van een lokaal
fonds. In sommige gevallen zijn deze organisaties niet actief, maar zijn er wel financiële middelen; in
andere gevallen gedraagt de organisatie zich bij haar activiteiten als een lokaal fonds, maar noemt zich
niet zo. Voor beide situaties geldt dat de bestaande organisaties aan te passen zijn en te transformeren
tot een lokaal fonds.
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LFN vult haar aanjagersrol en ondersteunende taak in door onder andere de volgende activiteiten uit
te voeren:
• proactief lokale informatie-en inspiratiebijeenkomsten te organiseren
• informatiegesprekken met bewoners te voeren over de mogelijkheden die een lokaal fonds
biedt en bewoners te coachen bij de oprichting van een lokaal fonds (kennis en netwerk)
• bestaande initiatieven te ondersteunen in de transformatie naar een lokaal fonds
• bestaande lokale fondsen te ondersteunen met kennisinstrumenten en het bieden van een
netwerk voor en door lokale fondsen
Onze ondersteuning middels het aanbieden van kennisinstrumenten spitst zich toe op alle elementen
waar een (potentieel) lokaal fonds zich bij de oprichting en in de eerste paar jaar na oprichting mee
ziet geconfronteerd. De ondersteuningsbehoefte van opstartende en bestaande lokale fondsen is
uiteengezet in § 2.2 (p6), respectievelijk § 2.3 (p8).
Wij bieden in de LFN Academie nu vijf digitale e-learning modules aan in combinatie met face-to-face
bijeenkomsten, waarin de lokale fondsen elkaar ontmoeten. De bestaande modules zijn:
1. Organisatie & oprichting
2. Financiële & fiscale kennis
3. Communicatie & draagvlak
4. Fondsenwerving
5. Bestedingsbeleid
In 2018 wordt de leergang geactualiseerd en uitgebreid, o.a. door meer aandacht te geven aan het
onderwerp strategie. Ook wordt een duidelijker onderscheid gemaakt in basismodules en
verdiepingsstof in de vorm van verdiepingsmodules. De LFN Academie wordt uitgebreid met de
mogelijkheid tot het geven van Webinars.
Stijgende lijn

ontwikkeling aantal lokale fondsen
150
100
50
0
2017

2018
bestaand

2019
in oprichting

2020
totaal

Het aantal lokale fondsen neemt gestaag toe. In de afgelopen drie jaar is het aantal lokale fondsen met
een kwart gestegen. We streven na dat een verdere versnelling wordt ingezet in de aanwas van het
aantal lokale fondsen. Dat bereiken we door, naast bovengenoemde activiteiten, zwaarder in te zetten
op communicatie op landelijk én lokaal niveau. Dit is verder uitgewerkt in § 5.3 op pagina 18.
Dit jaar wordt onderzocht of het organiseren van een congres in 2019 eveneens een ‘versneller’ kan zijn
bij het vergroten van het aantal lokale fondsen, met name door transformatie van al bestaande
initiatieven.
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5.2 Vergroten van de kwaliteit en duurzaamheid van bestaande lokale fondsen (professionalisering)
Naast het vergroten van het aantal lokale fondsen in Nederland door het aanjagen van initiatieven en
ondersteunen bij de daadwerkelijke oprichting, is ondersteuning van eenmaal opgerichte lokale fondsen
van wezenlijk belang.
Ervaring leert dat na de daadwerkelijke oprichting een groep lokale fondsen altijd een kwetsbare
periode doormaakt. Van de opgerichte lokale fondsen wordt circa 10% binnen een aantal jaar weer
opgeheven. Ook hier ligt een uitdaging voor LFN om deze lokale fondsen door deze kwetsbare periode
heen te loodsen.
Dataverzameling en meetbare kwaliteit
Omdat concrete cijfers ontbreken wordt in 2018 gestart met de monitoring van lokale fondsen op het
gebied van hun activiteiten en mogelijke kwetsbaarheid in hun duurzaam voortbestaan.
Naast de kwantitatieve data verzamelen we kwalitatief materiaal door het voeren van
evaluatiegesprekken met opgeheven lokale fondsen. Zo wordt geleerd van ‘worst practices’, naast de
‘best practices’.
Ook wordt onder de ‘aangesloten’ lokale fondsen onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoefte
en tevredenheid met de ondersteuning vanuit LFN.
Naast het uitvoeren van een sectorinventarisatie en het opstellen van de door de LFN gewenste
impact middels the theory of change, ontwikkelt LFN de komende jaren i.s.m. een externe partij (bijv.
de Erasmus universiteit):
• een instrumentarium waarmee de impact van de inspanningen van LFN kan worden
geëvalueerd
• een instrumentarium waarmee de kwaliteit van bestaande lokale fondsen kan worden
gemeten
• een instrumentarium waarmee de ondersteuningsbehoefte en de tevredenheid van de lokale
fondsen wordt gemeten
Hoe ondersteunt LFN bestaande lokale fondsen
We ondersteunen lokale fondsen in 2018 - 2020 met onder andere de volgende instrumenten:
• kennis en nieuws via de LFN website
• inspiratiebijeenkomsten voor en door lokale fondsen (platformfunctie)
• de LFN Academie voor startende en bestaande lokale fondsen, met een aanbod van een
e-learning leergang, workshops en Webinars over actuele ontwikkelingen
• een digitale infrastructuur die hen ondersteunt bij lokale activiteiten, waaronder een website
voor elk fonds, inclusief de module fondsenwerving
• advies en individuele ondersteuning op bijv. gebied van communicatie, fondsenwerving en
financieel-administratief gebied
Het bestaande pakket van ondersteuning van LFN wordt, op basis van de dataverzameling inzake de
kwetsbaarheid en kwaliteit van bestaande lokale fondsen, geëvalueerd en waar nodig uitgebreid.
We zoeken daarbij de aansluiting bij het bestaande aanbod dat andere organisaties al bieden, zodat zo
min mogelijk overlap ontstaat en onze middelen zo effectief mogelijk worden besteed. Zoveel mogelijk
wordt kennis en expertise gratis of tegen gereduceerd tarief ingezet uit de bestaande netwerken van
LFN. De kennis en ervaring van bestaande lokale fondsen wordt daarbij benut, waarbij LFN
coördineert.
Het komende jaar wordt het netwerk van deskundigen uitgebreid. Zo kunnen incidentele specifieke
vragen van lokale fondsen die niet door het bureau van LFN kunnen worden afgehandeld toch worden
beantwoord.
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5.3

Vergroten van de bekendheid fenomeen ‘lokaal fonds’, LFN en individuele lokale fondsen

Bekendheid van het fenomeen ‘lokaal fonds’
Om meer gemeenschappen enthousiast te krijgen een lokaal fonds op te richten of te steunen, zullen
zij eerst een beter beeld moeten hebben van wat een lokaal fonds is, en wat de meerwaarde is van een
lokaal fonds voor de lokale samenleving. Onbekend maakt immers onbemind. Daarom zet LFN zich in
om de bekendheid van het begrip ‘lokaal fonds’ te vergroten en de toegevoegde waarde van lokale
fondsen onder de aandacht te brengen van een zo breed mogelijk publiek.
In 2018 starten we met de jaarlijkse landelijke campagne om lokale fondsen op de kaart te zetten.
Omdat de kracht in de herhaling zit, wordt gedurende het jaar op vooraf bepaalde tijdstippen de
publiciteit gezocht.

Bekendheid van lokale fondsen in de eigen community
Een actief lokaal fonds is zichtbaar, inzetbaar en voor iedereen benaderbaar.
Het lokale fonds moet in de eigen gemeenschap positie en een netwerk hebben. Bewoners moeten het
lokale fonds kunnen vinden als zij ondersteuning willen voor een bepaald initiatief of hun project. Want
zonder projecten heeft een lokaal fonds geen bestaansrecht. Daarnaast is zichtbaarheid in het lokale
netwerk noodzakelijk voor succesvolle fondsenwerving onder (lokale) ondernemingen, overheid,
vermogensfondsen en particulieren. Bovendien heeft het lokale fonds menskracht nodig vanuit de
lokale community; voor de uitvoering van projecten en voor de continuïteit van het lokale fonds zelf in
de vorm van nieuwe bestuursleden.
Gelijktijdig met de landelijke campagne faciliteert LFN de bestaande lokale fondsen middels een lokale
campagne.
We ondersteunen fondsen bij de lokale communicatie met:
• kennis (e-learning module communicatie & draagvlak)
• workshop communicatie & draagvlak op lokaal niveau
• campagnemateriaal
• ondersteuning op individueel niveau

Bekendheid van Stichting Lokale Fondsen Nederland
LFN moet meer bekendheid krijgen om de ‘aanjaagfunctie’ voor de oprichting van lokale fondsen goed
te kunnen vervullen. Dan kunnen bewonersinitiatieven LFN vinden om ondersteuning te vragen en in
contact komen met het netwerk van bestaande lokale fondsen.
Om de belangen van lokale fondsen op landelijke schaal te kunnen behartigen is het noodzakelijk dat
LFN als gesprekspartner wordt gezien in de landelijke netwerken (VNG, Ministeries, Goede doelen
branche, ondernemersorganisaties, overige partners).
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In het jaarplan 2018 wordt het communicatieplan verder uitgewerkt.
In onderstaand schema zijn de voorgenomen activiteiten op communicatiegebied weergegeven.
Doel
Bekendheid fenomeen
Lokaal Fonds
& bekendheid LFN

Bekendheid individuele
lokale fondsen in lokale
gemeenschap (draagvlak)

Hoe?
1. Uitbreiden en bewerken landelijke netwerken van:
Overheid: gemeentelijke MVO managers, VNG, Vereniging voor wethouders; netwerk van
gemeentesecretarissen, individuele gemeenten/samenwerkingsverbanden, provincies
Ondernemers: brancheorganisaties, MVO-managers
Notariaat
2. Free publicity via alle mogelijke kanalen (lokale omroepen, landelijke media, buitenreclame)
3. Via Nationale Postcode Loterij
4. Gebruik digitaal platform ‘Buurtlink’
5. Social media
6. Inspiratiebijeenkomsten in het land, gebruik van bestaande lokale structuren en netwerken
gefaciliteerd door gemeente of mogelijke partner, bijv. Stichting gemeenschapszorg
1. Aanbieden communicatie workshop i.c.m. e-learning module) inclusief persoonlijke ondersteuning
2. Ter beschikking stelling van format website, content zelf in te vullen door Lokale Fonds met
ondersteuning van LFN/externe partij
3. Ondersteuning lokale fonds bij bewerken lokale netwerken (gemeente, netwerk van
verenigingen/stichtingen)

Meten bekendheid
Om het resultaat van onze inspanningen te kunnen duiden en waar nodig bij te kunnen sturen wordt
in de komende jaren een methodiek ingevoerd om de bekendheid van het fenomeen lokaal fonds, de
individuele fondsen in hun omgeving en LFN te meten.
Tevens wordt een databank opgezet waarin alle berichtgeving over lokale fondsen wordt opgeslagen,
zodat bestaande fondsen daaruit kunnen putten.

5.4 Het aanbieden van een digitale infrastructuur aan lokale fondsen, die hen ondersteunt in de
ontplooiing van hun lokale activiteiten, waarbij we aansluiten bij de filosofie van het platform
Buurtlink en daarvan die elementen overnemen die succesvol zijn gebleken
Met het verkrijgen van het beneficiëntschap van de Nationale Postcode Loterij in 2017 heeft LFN
de mogelijkheid gekregen het digitale platform Buurtlink te gebruiken voor lokale fondsen.
Het platform Buurtlink maakt de interactie met en tussen inwoners mogelijk op het meest lokale niveau.
Het door-ontwikkelen van het platform Buurtlink door LFN levert juridische, technische en financiële
uitdagingen op1. Met de kennis en ervaring die we hebben opgedaan als gebruiker van het platform
Buurtlink, starten we in het 2e kwartaal 2018 een project dat als doel heeft om lokale fondsen de digitale
infrastructuur te bieden die hen ondersteunt in de ontplooiing van hun lokale activiteiten.
Daarbij sluiten we aan bij de filosofie van Buurtlink en nemen we díe elementen van het platform
Buurtlink over die succesvol zijn gebleken.
Voorbeelden daarvan zijn de mogelijkheid tot participatoire filantropie, waarbij de burger/donateur zelf
bepaalt (via een poll/uitverkiezing van projecten) welk project wordt ondersteund en uitgevoerd, de
mogelijkheid voor bewoners om evenementen in de lokale gemeenschap onder de aandacht te brengen
en de mogelijkheid voor initiatieven om vrijwilligers en financiële middelen te werven.
De uitvoering vindt plaats in de 2e helft van 2018.

1

Per 22/09/2017 is door het Bestuur van Stichting Buurtlink besloten tot opheffing van de Stichting. Uitschrijving uit de KvK vond plaats per
06/10/2017.
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5.5

Exploratie van ondersteuning door LFN van nieuwe vormen van sociaal geefgedrag op lokaal
niveau, zoals digitale vormen van lokale bewonersinitiatieven en de mogelijkheden

Lokale initiatieven ontstaan in allerlei vormen, steeds meer digitaal. Een voorbeeld daarvan is het
‘Netwerk voor jou’ dat als gemeenschapsorganisatie in Veenendaal hulp en een netwerk biedt aan
mensen die weinig of geen netwerk hebben. Volledig digitaal matchen ze via Facebook hulpvragen met
vrijwilligers (maatjes). Vooral jonge vrijwilligers spreekt dit aan. En daar zijn ze succesvol in, zelf zo
succesvol dat ze in 2018 zijn genomineerd voor het ‘Appeltje van Oranje’.
Het komende jaar onderzoekt LFN hoe en in welke vorm LFN ook deze nieuwe vormen van
burgerinitiatieven, die niet in de bestaande vorm van een lokaal fonds zijn gegoten, kan ondersteunen.
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H6

Financiën

6.1 Fondsenwerving
Met de bijdrage NPL is voortbestaan van LFN tot 2020 en mogelijk daarna veilig gesteld, en kunnen we
de vergroting van het aantal lokale fondsen en blijvende ondersteuning van bestaande lokale fondsen
voortzetten. Het geeft LFN ook de ruimte haar dienstverlening voor (digitale) maatschappelijke
initiatieven en lokale fondsen tot 2020 verder uit te breiden.
Middelen van lokale fondsen
Uit de meest actuele cijfers2 inzake de middelen van lokale fondsen blijkt dat zij een gezamenlijk eigen
vermogen van ca. 14 miljoen hebben, waarvan 8 miljoen ter beschikking staat van twee fondsen.
Het gemiddelde lokale fonds start zonder financiële middelen.

Met de ondersteuning van LFN weten de meeste fondsen binnen een jaar € 50.000,- te werven.
De herkomst van deze financiële middelen is in bovenstaande figuur weergegeven.
Toch blijkt uit onze vragenronde onder 20 lokale fondsen dat zij behoefte hebben aan blijvende
ondersteuning bij de fondsenwerving.
De basis voor succesvolle fondsenwerving
Succesvolle fondsenwerving staat of valt met de bekendheid van de organisatie en natuurlijk van het
doel waarvoor de financiële middelen worden geworven.
Dit heeft alles te maken heeft met communicatie, waarover de plannen in § 5.3 zijn uiteengezet.
Maar eigenlijk start succesvolle fondsenwerving (en de communicatie daarover) met iets veel
fundamentelers: namelijk precies weten wat je als lokaal fonds wil bereiken; de missie en visie. Dit
vormt de basis voor succesvolle communicatie over de organisatie, doelstellingen en projecten naar
mogelijke donateurs van capaciteit en middelen.
De primaire focus van een potentieel lokaal fonds moet dus niet liggen op de doelstelling om zoveel
mogelijk financiële middelen te werven. De focus moet liggen op het bereiken van díe resultaten in de
lokale samenleving die men voor ogen heeft met de uitvoering, coördinatie en ondersteuning van
projecten.
En dat die resultaten zelfs zonder financiële middelen te bereiken zijn, toont de start van het Lokaal
Fonds Barendrecht. Zijn wisten de eerste projecten succesvol af te ronden door het matchen van
mensen, initiatieven en middelen, zonder een eurocent ondersteuning te bieden!

2

cijfers 2016
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In 2018 investeert LFN verder in de ondersteuning van lokale fondsen bij fondsenwerving door de
volgende activiteiten/instrumenten:
•
•
•
•
•
•
•

workshop strategie voor lokale fondsen
voorlichting over fondsenwerving, bijv. inzake nalatenschappen en legaten
theoretische kennis i.c.m. opdrachten door e-learning
workshop fondsenwerving
digitale fondsenwervingsmodule voor per lokaal fonds op lokaal niveau via de eigen website
(betalingen, doneren, crowdfunding en projecten)
ondersteuning middels opzet fondsenwerving-campagnes, incl. ontwerp campagnemateriaal
individuele ondersteuning

Financiële ondersteuning van lokale fondsen en bewonersinitiatieven
LFN ondersteunt lokale fondsen en bewonersinitiatieven met nu met instrumenten, capaciteit en
activiteiten. Meerdere lokale fondsen geven aan dat fondsenwerving onder potentiële donateurs
lastig is als er nog geen aansprekende projecten zijn gestart3. Hun ervaring is dat donateurs geven aan
concrete projecten, maar niet aan de organisatie die die projecten ondersteunt. Dat geldt voor
particulieren, lokale ondernemers en vermogensfondsen.
Als het hebben van een klein startkapitaal voor een actief en duurzaam lokaal fonds een van de
succesfactoren is, dan wil LFN onderzoeken hoe we lokale fondsen hierin kunnen faciliteren.
In meer dan zestig gemeenten zijn lokale fondsen actief. Dat betekent dat er in ruim 300 gemeenten
nog geen lokaal fonds is. Maar daar wel zijn bewonersinitiatieven die in een andere vorm dan het
‘standaard lokale fonds’ dezelfde resultaten nastreven door ondersteuning van projecten die de
leefbaarheid en sociale cohesie vergroten in hun lokale samenleving. We onderzoeken in de komende
jaren of we ook deze nieuwe of andere vormen (financieel) kunnen ondersteunen en wat daarvoor
nodig is in de vorm van governance.

6.2

Meerjarenplan en dekkingsplan

Bij oprichting van LFN in mei 2014 en de eerste jaren daarna is aan LFN van de oprichtende
organisaties een startvermogen ter beschikking gesteld. Daarmee is de bureau-organisatie opgezet die
de uitrol en ondersteuning van lokale fondsen uitvoert.
Het uitgangspunt was dat de LFN binnen enkele jaren na oprichting door de aangesloten fondsen zou
worden gefinancierd. LFN onderschrijft dit uitgangspunt, waarbij we als kanttekening melden dat de
termijn waarin dit wordt gerealiseerd langer wordt dan in eerste instantie werd gedacht.
Dit heeft te maken met het aantal lokale fondsen an sich en de mate waarin bestaande (en in
oprichting zijnde) lokale fondsen in staat zijn om een financiële bijdrage te leveren.
Naarmate de bestaande lokale fondsen (financieel) robuuster worden en het aantal lokale fondsen
groeit, groeit deze inkomstenbron van LFN.
De komende jaren is additionele financiële ondersteuning nodig om het voortbestaan van LFN te
garanderen. Onze geplande activiteiten en beleid op het gebied van fondsenwerving worden het
komende jaar vastgesteld in een separaat fondsenwervingsplan.

3

Voorbeeld Bezuidenhoutfonds
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Bijdrage Nationale Postcode Loterij
In ons meerjarenplan houden we rekening met een jaarlijkse bijdrage van de Nationale Postcode
Loterij tot 2020, waarbij we natuurlijk hopen op een verlenging van het beneficiëntschap in 2018.
Dat zou LFN de ruimte geven door te bouwen aan de duurzame uitbreiding van het aantal lokale
fondsen, zodat elke inwoner via zijn of haar lokale fonds zijn steentje kan bijdragen én kan
meeprofiteren van gerealiseerde projecten in de buurt.

Bijdrage lokale fondsen aan LFN
Zoals hierboven al genoemd was het uitgangspunt bij oprichting van Stichting Lokale Fondsen dat een
‘abonnements-systeem’ zou worden opgezet, zodat de aangesloten lokale fondsen door middel van
een jaarlijkse bijdrage Stichting LFN en ondersteuning bekostigen.
Veel lokale fondsen zijn bereid zich aan te sluiten bij het samenwerkingsverband om zo gebruik te
kunnen maken van de diensten van LFN en van het netwerk van lokale fondsen.
Het opbrengen van een jaarlijkse bijdrage is echter niet voor elk fonds mogelijk (naar schatting is dit
het geval voor 60% van de bestaande en in oprichting zijnde lokale fondsen).
Met name in de fase voor oprichting en de eerste jaren daarna laat de financiële positie van het lokale
fonds dat niet toe.
Toch wil LFN in 2019 starten met de invoering van een jaarlijks abonnement voor lokale fondsen. De
vorm waarin deze financiële bijdrage wordt gegoten wordt in 2018 verder uitgewerkt.
Gekozen kan worden voor een hogere jaarlijkse bijdrage voor het hele pakket van ondersteuning of
voor een kleinere jaarlijkse bijdrage in combinatie met de verschillende instrumenten/modules,
waarvoor separaat wordt afgerekend, afhankelijk van gebruik door het lokale fonds.
Daarnaast kunnen we onderscheid maken in de financiële belastbaarheid van het lokale fonds, bijv.
naar fase van volwassenheid van het lokale fonds en/of naar financiële positie.
Hoewel we inzetten op het vergroten van deze inkomstenstroom, is volledige dekking van de kosten
van LFN door de aangesloten fondsen de komende jaren niet mogelijk, omdat het aantal (robuuste)
fondsen daarvoor te beperkt is en de bijdrage per lokaal fonds te hoog zou worden. Pas als elke
gemeente zijn eigen lokale fonds heeft dat ook eigen financiële middelen genereert, komt een
volledige dekking van de kosten in zicht.
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Overige bijdragen voor LFN
In 2018 wordt gestart met het verkrijgen van additionele bijdragen, hetzij in de vorm van capaciteit of
(financiële) middelen. Ook ontvangen kortingen van leveranciers (bijv. in het kader van MVO) rekenen
wij tot inkomsten.
In 2016 is gestart met gesprekken met mogelijke landelijke sponsors, wat lastig bleek omdat nog geen
landelijke dekking van lokale fondsen was bereikt. Hoewel nog niet elke gemeente een lokaal fonds
heeft gaat LFN opnieuw met landelijke partijen het gesprek aan om samen het verschil te maken in de
lokale gemeenschap.
Overige doelgroepen
In 2018 onderzoekt LFN de mogelijke (financiële) uitnutting van haar ontwikkelde instrumenten en
tools voor andere doelgroepen dan lokale fondsen, bijv. voor andere koepelorganisaties, verenigingen
en stichtingen.
Bijdragen voor specifieke projecten
Voor specifieke projecten vraagt LFN waar mogelijk een projectbijdrage aan bij vermogensfondsen en
andere organisaties.
Bijdrage vanuit overheid en zorgverzekeraars
Het lokale fonds weet wat er speelt in de buurt en weet veelal met beperkte middelen samen met
betrokken burgers mooie projecten te realiseren. Versterking van sociale cohesie, vergroting van
verbinding en de leefbaarheid in de buurt door lokale fondsen heeft impact op zorgkosten,
radicalisering en het voorkomen van vereenzaming van ouderen. Op landelijk niveau gaan we daarom
het gesprek aan met lokale en landelijke overheid en zorgverzekeraars.
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H7

Risico’s

LFN onderkent de volgende risico’s:
• Draagvlak bij ‘leden’/aangesloten lokale fondsen
• Financiering
• Buurtlink software en historie
• Privacywetgeving (AVG 2018)
• Reputatie
• Continuïteit in Bestuur
Draagvlak bij leden/aangesloten lokale fondsen
LFN is opgericht om lokale fondsen te helpen oprichten en te ondersteunen. Het ultieme resultaat van
onze inspanningen zou zijn dat LFN overbodig is geworden. Want in dat geval is er in elke gemeente
een lokaal fonds dat volledig op eigen benen staat.
Maar we verliezen ons bestaansrecht als lokale fondsen geen meerwaarde zien in de activiteiten en de
ondersteuning van LFN.
Dit voorkomen wij door korte lijnen te onderhouden met de door ons ondersteunde lokale fondsen,
hen actief om feedback te vragen over onze dienstverlening en hen (ook middels bijeenkomsten met
de ‘Denktank’) actief te bevragen op hun ondersteuningsbehoefte om zo ons aanbod daaraan aan te
kunnen passen en uit te breiden.
Overigens blijft er ons inziens altijd behoefte aan een organisatie als LFN om te zorgen voor de
coördinerende activiteiten, het borgen van beschikbare kennis en het bieden van een platform voor
lokale fondsen.

Financiering
Het beneficiëntschap van de Postcode Loterij loopt tot 2020. Indien verlenging daarvan uitblijft en niet
voldoende alternatieve financiële middelen worden verkregen uit bijdragen van lokale fondsen en
overige donateurs/sponsors, zal LFN de omvang van haar ondersteuning vanaf 2020 ingrijpend
moeten aanpassen.
In de begroting 2018 – 2020 (bijlage 2) is het resultaat in 2018 negatief. Dit tekort wordt gedekt uit de
resterende baten uit 2017 dat ca. €300.000,- bedraagt.
De begroting wordt in een latere fase aangepast qua rubricering, waarbij meer de aansluiting wordt
gezocht met de activiteiten zoals die zijn opgenomen in het strategisch plan.
Indien de financiering van LFN wegvalt na 2020 levert dit een risico op lokale fondsen in het land.
De kosten van de door LFN ter beschikking gestelde tools moeten dan door de lokale fondsen zelf
worden opgebracht.
Bij de ontwikkeling van nieuwe tools door LFN moet dit risico worden meegewogen. Met name geldt
dit voor tools die na de eerste ontwikkelkosten/investering door LFN, jaarlijks aanzienlijke
beheerskosten met zich meebrengen.

Strategisch plan 2018-2020 Stichting Lokale Fondsen Nederland

25

Buurtlink Software en historie
Het digitale platform Buurtlink is voor LFN en lokale fondsen te gebruiken. In § 5.4 zijn de uitdagingen
bij doorontwikkeling van het digitale platform al besproken. Daarbij komt dat LFN slechts gebruiker is
van het platform Buurtlink.
Na ontvangst van een nagekomen claim uit 2013 door het bestuur van Stichting Buurtlink is door LFN
juridisch advies ingewonnen. Over het verloop van deze zaak wordt contact onderhouden met de
Nationale Postcode Loterij.

Privacy wetgeving (AVG 2015)
In het kader van de nieuwe wetgeving van de AVG zal LFN aan nieuwe eisen moeten voldoen wat
betreft gegevensbeheer. Op het niet voldoen aan de nieuwe eisen staan forse boetes.
Om aan de nieuwe regelgeving te voldoen volgen wij het stappenplan dat door de Autoriteit
Persoonsgegevens ter beschikking is gesteld.
Dit houdt onder andere in dat wij o.a. een dataregister zullen moeten gaan bijhouden en een DPIA
(data protection impact assesment) uitvoeren.

Reputatie
Uit onderzoek blijkt dat eerlijkheid, betrouwbaarheid en oprechtheid de belangrijkste factoren zijn die
de reputatie van goed doelen bepalen4. LFN en individuele lokale fondsen verkrijgen financiële
middelen van donoren waar op een transparante wijze mee om dient te worden gegaan en waarover
verantwoording moet worden afgelegd aan het publiek.
De reputatie van LFN straalt af op de lokale fondsen en vice versa. Als een bij LFN aangesloten lokaal
fonds in opspraak komt, leidt onze reputatie schade.
Daarom stelt LFN een draaiboek op, dat gebruikt wordt bij onverwachte gebeurtenissen die mogelijke
reputatieschade kunnen veroorzaken.

Continuïteit Bestuur
LFN kan niet functioneren zonder gemotiveerd Bestuur. Een vijfkoppig bestuur heeft de voorkeur
boven een bestuur met drie leden. Het tijdig acteren op vervanging van vetrekkende bestuursleden
behoeft aandacht. Hiertoe wordt door het bestuur in 2018 een procedure opgesteld .

4

Onderzoek 2014 door Motivaction
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Bijlagen 1 t/m 3
1 Overzicht lokale fondsen en initiatieven
Dit overzicht geeft de bestaande lokale fondsen en lokale fondsen in oprichting weer in 2017.
Omdat er groot verschil is in de activiteiten en de mate van volwassenheid, is gekozen voor deze
indeling in 2 categorieën. Het hebben van een bestuur, ANBI-status, statuten en een
meerjarenbeleidsplan is nodig om door Lokale Fondsen Nederland als lokaal fonds ‘erkend’ te worden.
Bestaande lokale fondsen (plaats)

Naam fonds

1

Albrandswaard

Lokaal gemeenschapsfonds Albrandswaard

2

Alkmaar

Victoriefonds

3

Almere

Almerefonds

4

Amstelveen

Amstelveenfonds

5

Amsterdam-Oost

Fonds voor Oost

6

Amersfoort

Huis van Bartelsfonds

7

Blaricum

Activiteitenfonds Blaricum

8

Barendrecht

Lokaal fonds voor Barendrecht

9

Barneveld

Jan van Schaffelaarfonds

10

Borger-Odoorn

Kees Dekkingafonds

11

Burgum

Oranje Ferbynt

12

Den Haag, Bezuidenhout

Bezuidenhoutfonds

13

Hengelo

Fuldauerstichting

14

Drentsche AA

Gebiedsfonds Drentsche AA

15

Eindhoven

Eindhovenfonds

16

Goirle-Riel

Stichting Gezondheid en Welzijn

17

Kampen

Kamper Krachtfonds

18

Leidschendam-Voorburg

Vlietgemeenschapsfonds

19

Nieuwegein

Nieuwegeinfonds

20

Oegstgeest

Lokaal fonds Oegstgeest

21

Schiedam

Stichting gemeenschapsfonds Schiedam

22

Rotterdam

Ons Alexander

23

Stramproy

Stichting ‘t Roojer Dorpsfonds

24

Sint Michielsgestel

Platform met elkaar voor mekaar

25

Stadskanaal

Melis Bloemsmafonds

26

Sittard-Geleen

Sociaal Fonds Sittard-Geleen

27

Teylingen

Jacoba van Beierenfonds

28

Texel

Texelfonds

29

Utrechtse Heuvelrug

Heuvelrugfonds

30

Veenendaal

VeenendaalFonds

31

Weert

Samenfonds 0492

32

Winterswijk

Gemeenschapsfonds Winterswijk

33

Zoetermeer

Lokaal Fonds Zoetermeer

34

Zwolle

Lokaal Fonds Zwolle
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Potentiele lokale fondsen (plaats)

Naam initiatief/ lokaal fonds i.o.

1

Amsterdam-West

2

Borne

3

Breda

4

Den Haag Laakkwartier

Laakfonds

5

Den Haag Schilderswijk

Haagse Veen

6

Delft

7

Driemond

8

Dongen

9

Doetinchem

10

Esbeek

11

Gouda

Gouda Bruist/ Gouda Pot

12

Haarlem

Spaarnefonds

13

Haarlemmermeer

14

Hilversum

15

Heuvelland

16

Hongerige Wolf

17

Langedijk

18

Leiden

19

Nispen

20

Roermond

21

Rotterdam ZOHO

22

Rijnwaarden – Zevenaar

23

Rijswijk

24

Soest

25

Uden

26

Utrecht-west

27

Utrecht- Koningin Maximapark

28

Zutphen

29

Wassenaar

30

Wijdemeren

31

Westelijke Mijnstreek
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2 Projecten van Lokale Fondsen
Gemiddeld initiëren, coördineren en ondersteunen lokale fondsen samen jaarlijks meer dan 500
projecten op het gebied van cultuur, sport, natuur, onderwijs, welzijn of zorg. Projecten zijn vaak
gericht op verbinding tussen meerdere doelgroepen, zoals ouderen met jongeren of mensen met en
zonder een beperking. En altijd met als doel om de leefbaarheid in de lokale gemeenschap te
verhogen.
LFN werkt samen met de lokale fondsen aan een verveelvoudiging van het aantal projecten. Dat doen
we door het aantal lokale fondsen te vergroten; door lokale fondsen te helpen bij fondsenwerving en
door lokale fondsen te helpen om bekender te worden in hun lokale omgeving, waardoor burgers de
weg weten te vinden naar het lokale fonds.
Hieronder zijn een aantal aansprekende voorbeelden opgenomen van door lokale fondsen
ondersteunde, geïnitieerde en uitgevoerde projecten.
De sociale maaltijd van het Huis van Bartels (Lokaal Fonds Amersfoort)
Het huis van Bartels is gevestigd in een kas op het terrein van een school. De locatie staat middenin
een vrij arme wijk in Amersfoort met relatief veel eenzame oudere inwoners. De plek is ‘inloop’ voor
inwoners van de wijk, waar veel oudere burgers gebruik van maken. De een komt voor een praatje, de
ander komt voor een activiteit of om te helpen. Er worden muziek-, tuinier- en fotografie-activiteiten
voor en door de buurt georganiseerd.

Een van de zelfvoorzienende projecten van het Huis van Bartels is de sociale maaltijd. De sociale
maaltijd bestaat uit het koken van een maaltijd voor ca. 20 buurtbewoners. De ene keer koken
Marokkaanse, de andere keer Indische buurtbewoners. Dit gebeurt in diezelfde school waar het lokale
fonds is gevestigd.
Omdat er praktijkgericht onderwijs wordt gegeven zijn er flinke keukens beschikbaar. Mensen uit de
buurt gaan ‘uit eten’ en betalen voor drie gangen €5,-, waar de onkosten van worden betaald.
Buurtbewoners en lokaal fonds ontmoeten elkaar, de keukens van de school worden beter benut, de
portemonnee blijft gespaard en eenzaamheid wordt bestreden.
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Het Zoetermeerfonds zet zich in voor een duurzamer,
mooier, socialer, groener, bruisender en veiliger
Zoetermeer.
Hiernaast is een voorbeeldproject opgenomen. Met hulp
van het Zoetermeerfonds wordt een muzikale middag voor
oudere en jongere Zoetermeerders mogelijk gemaakt. Doel
is naast een leuke middag de muzikale verbinding tussen
jong en oud.
Ook ondersteunt het Zoetermeerfonds de
amateurtoneelvereniging Applaus en Rozen en draagt ze bij
aan verbinding tussen inwoners van de verschillende wijken
van Zoetermeer door ondersteuning van het gratis
toegankelijke cultureel en muzikaal woonkamerfestival
‘Gluren bij de Buren’.

De Fuldauerstichting (lokaal fonds Hengelo)
ondersteunt o.a. projecten in de zorg en welzijn
In 2010 is in opdracht van de Fuldauerstichting
(lokaal fonds Hengelo) de Zorgboerderij de
Nienenhoek gebouwd.
Dit woon-zorgcomplex is huis voor zowel
dementerende ouderen en een jongere groep
verstandelijk beperkte cliënten. Met de
huuropbrengsten van het complex financiert de
Fuldauerstichting verdere projecten.

Een ander concreet voorbeeld is het ter beschikking stellen van 2.000 vrijkaarten voor een
Winterworld evenement in Hengelo aan maatschappelijke organisaties zoals het COA/AZC, Wijkkracht
(welzijn) en Skilzz (jongerenwerk). Hierdoor konden asielzoekers vaak voor het eerst op de schaats
staan. Ook hebben mensen met een krapper budget uit de wijken gebruik kunnen maken van de
ijsbaan en was een deel van de kaarten een bedankje voor jongeren die zich als vrijwilliger hadden
ingezet om een fietstunnel op te knappen.
Digitale maatjes en de Sintintocht bij AusterlitzSamen (lokaal fonds Austerlitz)
Austerlitz is een kleinere gemeenschap met kleinere en meer persoonlijke doelen. Toch doen zij niet
heel veel onder voor Hengelo qua diversiteit van projecten. Hun ondersteuning strekt zich uit van
projecten in de zorg tot jeugd en van sport tot cultuur.
Het nieuwe pak van de Sint is bijvoorbeeld mogelijk gemaakt door het lokale fonds. Een ander
voorbeeld is het project om ouderen uit Austerlitz digitaal vaardig te maken. Naast de
terbeschikkingstelling van I-pads werden een aantal cursusavonden door jongere inwoners van
Austerlitz verzorgd (digitale maatjes).
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Lokaal fonds Barendrecht
Het fonds is gestart zonder financiële middelen en maakte projecten mogelijk door mensen, lokale
ondernemers, middelen en projecten te koppelen. De inzet van het netwerk is erg belangrijk. Het
lokale fonds vindt het een uitdaging om voor belangrijke initiatieven op zoek te gaan naar zakelijke
donateurs of donaties in natura/materie om zo met weinig geld maar met veel inzet optimaal
resultaat te boeken. Het lokale fonds staat middenin de lokale gemeenschap en werkt waar mogelijk
samen met organisaties en bedrijven uit Barendrecht.
Door de bemiddeling van het lokale fonds kreeg
de schuur van de Barendrechtse voedselbank
een nieuw dak. De firma Cazdak Dakbedekking
plaatste een stevig dak met plaatmateriaal en
daarover dakleer.
Een ander mooi voorbeeld is de financiële
bijdrage voor gereedschap voor cliënten van
Zorggroep De Toekomst. Met dit gereedschap
knappen deelnemers oude meubels op. Zij
leren in dit traject samen te werken en
structuur in hun dag aan te brengen, doen
werkervaring op, en dragen verantwoordelijkheid.
Naast de financiële bijdrage van het lokale fonds kreeg de Zorggroep een korting van 30% op materiaal
van de firma Onnink. waardoor voor het gedoneerde geld meer gereedschap aangeschaft kon
worden. Deze korting kwam tot stand door de bemiddeling van het lokale fonds.
Met de financiële bijdrage van het fonds zijn 13 cajuns (muziekinstrument) gemaakt voor de
Harmonie, die een wekelijkse muziekinstuif voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen
organiseert. Doel is om een vaste kern over te houden waarmee muzikale vorderingen kunnen worden
gemaakt. De Harmonie stelde gratis trompetten beschikbaar, maar cajuns ontbraken.
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2 Begroting

Begroting Lokale Fondsen 2018 - 2020
Inkomsten

2018

Nationale Postcode Loterij

€ 500.000

€ 500.000

pm

€ 5.000

€ 20.000

€ 50.000

€0

pm

pm

Overige bijdragen sponsors (incl. bijdragen leveranciers in de
vorm van kortingen op reguliere tarieven en bijdragen in natura)

2019

2020

Bijdrage gebruik LFN Academy
Abonnementen individuele lokale fondsen voor ondersteuning
door LFN
Totaal

€0

pm

pm

€ 505.000

€ 520.000

€ 50.000

Kosten

2018

Kantoorkosten inclusief huur

2019

2020

€ 10.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 181.500

€ 206.000

€ 206.000

Events (bijeenkomsten)

€ 25.000

€ 40.000

€ 25.000

Ondersteuning en educatie

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

Communicatie incl. ondersteuning (website, nieuwsbrief, folder)

€ 45.000

€ 45.000

€ 45.000

€ 250.000

€ 165.000

€ 100.000

pm

pm

pm

€ 20.000

€ 15.000

€ 15.000

Totaal

€ 556.500

€ 511.000

€ 431.000

Resultaat

€ -51.500

€ 9.000

€ -381.000

Personeel bureau LFN (1.8 fte. Twee personen)

ICT & software voor LFN en lokale fondsen incl. LFN Academy
(ontwikkeling, beheer, licenties)
Matchfund voor lokale fondsen (event. burgerinitiatieven)
Algemene kosten (administratie, accountant & (juridisch) advies)

Opmerkingen bij de begroting
- Het komend jaar wordt de vorm van de begroting aangepast qua rubricering, zodat de posten
beter aansluiten bij de activiteiten uit het strategisch plan 2018 - 2020, zodat de relatie tussen de
activiteiten van LFN en de kosten wordt verduidelijkt..
- Volgend jaar wordt een nieuwe begroting opgesteld op basis van de reële situatie omtrent het
beneficiëntschap van de Nationale Postcode Loterij.
- Het resultaat in 2018 is negatief. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserves, die ultimo 2017 ca.
€300.000,- bedragen.
- Er is geen post onvoorzien opgenomen omdat de reserves mogelijke tekorten kunnen dekken.
- Het resultaat in 2019 is positief. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserves.
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3 Aanbod LFN Academie 2018 - 2020
Het aanbod van de LFN Academie gaat in op alle aspecten waarmee startende en bestaande lokale
fondsen te maken krijgen bij de oprichting en in de eerste jaren daarna. Dat zijn onder andere:
• strategische zaken zoals de doelstelling (missie & visie) van het op te zetten fonds
• praktische vragen, zoals het vinden en binden van de juiste bestuurders en vrijwilligers
• juridische eisen zoals het oprichten van een rechtspersoon, opstellen van statuten, verkrijging
van de ANBI-status
• financiële onderwerpen zoals het voeren van een boekhouding, het maken van een begroting,
verslaglegging en voeren van een verantwoord vermogensbeheer
• het verkrijgen van draagvlak in de lokale gemeenschap en communicatie
• zaken rond fondsenwerving
• het opzetten van een juist bestedingsbeleid, zoals de procedure van beoordeling van
aanvragen, het opstellen van beoordelingscriteria en de verantwoording over de toekenning
en afwijzing van (project) ondersteuning.

Leergang ‘Hoe start ik een lokaal fonds’
De leergang die de LFN Academie aanbiedt, bestaat uit blended leren. Dit is een combinatie van het
volgen van vijf e-learning basismodules in combinatie met face-to-face workshops.
De workshops, die worden verzorgd door een deskundige op het specifieke vakgebied, zijn deels
gebaseerd op informatie en casussen aangeleverd door lokale fondsen zelf. Er wordt tijd ingeruimd
voor discussie tussen de deelnemers en waar mogelijk om daadwerkelijk te oefenen met
praktijkopdrachten. Praktische toepasbaarheid en interactiviteit staan centraal. Aan het eind van de
workshop verkrijgt de deelnemer toegang tot de e-learning module, waar deelnemers verdere
verdieping van de stof wordt aangeboden en praktische tools om zelf verder aan de slag te gaan.
In 2018 is gestart met actualisering van de basismodules van de e-learning en de uitbreiding van de
e-learning leergang met verdiepingsmodules.

Bestaande lokale fondsen
Met name de modules communicatie en fondsenwerving, inclusief onderdeel strategie, zijn voor
bestaande lokale fondsen geschikt om de kennis op te frissen en bieden hen ondersteuning voor
toepassing in de praktijk. Na signalen van meerdere bestaande lokale fondsen die wijzen op een
ondersteuningsbehoefte, is daarom besloten om in 2018 deze twee modules als eerste te actualiseren
en optimaliseren en ook aan te bieden voor bestaande lokale fondsen.
In de loop van 2019 zijn alle modules beschikbaar voor startende en bestaande fondsen.

Workshops & webinars
Naast de workshops die horen bij de vijf e-learning basismodules, wordt bij de introductie van nieuwe
tools voor lokale fondsen een workshop gegeven. Dit zal in 2018 het geval zijn met het ‘live’ gaan van
de website met de bijbehorende modules voor individuele lokale fondsen.
Daarnaast wordt de digitale Academie-omgeving dit jaar uitgebreid met de mogelijkheid om Webinars
te geven, bijv. over actuele ontwikkelingen in de branche. Een aantal workshops (communicatie en
fondsenwerving) wordt na een maand opgevolgd door een webinar, waar deelnemers vragen kunnen
stellen aan de vakdeskundige en ervaringen kunnen delen.
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Programma LFN Academie 2018

Programma LFN Academie 2019-2020
In 2019 en in 2020 wordt de gehele leergang (e-learning modules en bijbehorende workshops)
aangeboden aan startende fondsen. Bij gebleken interesse van voldoende deelnemers uit startende
lokale fondsen, wordt gestart in het 3e kwartaal 2019 en 2e kwartaal 2020.
Bij gebleken behoefte worden de modules strategie, communicatie en fondsenwerving (incl. de
workshops) ook voor bestaande lokale fondsen verzorgd.
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