Subsidies en fondsen in
Den Haag
De gemeente Den Haag geeft jaarlijks subsidies aan bewoners en organisaties.
Aangezien deze van jaar tot jaar uiteenlopen is het niet mogelijk een vast overzicht te
geven. Wel bieden we in deze folder een overzicht van de belangrijkste fondsen en
subsidieregelingen per sector. NB Sommige fondsen omvatten meer dan één sector
en zijn daarom ondergebracht bij algemeen maatschappelijk.

Sport

Via de uitgebreide sportsubsidiewijzer van NOC*NSF vindt u niet alleen
sportgerelateerde subsidiemogelijkheden, maar ook subsidies die raakvlakken hebben
met sport, zoals gezondheid, duurzaamheid en integratie. Het gaat om subsidies van de
Europese Unie, nationale, provinciale en gemeentelijke overheden.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een subsidieregeling
voor projectsubsidies en instellingssubsidies. Projectsubsidies zijn eenmalig en specifiek
gericht op een bepaald project. Instellingssubsidies kunnen jaarlijks worden verstrekt.

Cultuur

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van
podiumkunsten, beeldende kunst, monumentenzorg, natuurbehoud en geschiedenis en
letteren.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve deelname aan het culturele
leven door alle inwoners van Nederland. Aandachtsgebieden zijn amateurkunst,
cultuureducatie en volkscultuur.

CultuurSchakel heeft verschillende subsidieregelingen voor de amateurpodiumkunsten
in Den Haag.

Het Fonds Podiumkunsten is het cultuurfonds voor theater, dans, muziek,
muziektheater, compositie en festivals in Nederland. Het Fonds heeft een budget van
ongeveer € 43 miljoen per jaar.
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Het Mondriaan Fonds is een (inter)nationaal stimuleringsfonds voor beeldende kunst,
vormgeving en cultureel erfgoed. Het doel van het fonds is de belangstelling voor deze
cultuuruitingen te vergroten en de internationale positie van Nederlandse kunst en
vormgeving te versterken. Het Mondriaan Fonds is ook de drijvende kracht achter de
KunstKoopregeling.

De Stichting Cultuur+Ondernemen stimuleert ondernemerschap bij kunstenaars,
creatieven en culturele organisaties en zet creativiteit in bij andere sectoren zoals het
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Ouderen

Het Nationaal Programma Ouderenzorg verleent subsidies aan regionale netwerken die
zich richten op activiteiten voor ouderen.

De samenwerkende Fondsen voor Ouderen willen het zoeken naar financiering van
projecten gemakkelijker maken. Beantwoord drie eenvoudige vragen en u weet bij welk
fonds kansen liggen. Iedereen die iets voor ouderen organiseert kan gebruik maken van
de website. Per fonds is aangegeven wat de criteria zijn om in aanmerking te komen
voor een donatie.
Partners in www.fondsenvoorouderen.nl zijn Fonds NutsOhra, Innovatiefonds
Zorgverzekeraars, Fonds Sluyterman van Loo, Fonds 1818, Skanfonds, Stichting RCOAK,
Stichting Het R.C. Maagdenhuis en Nationaal Ouderenfonds.

Het Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor geeft bij de toekenning van subsidies
prioriteit aan projecten gericht op het welzijn van mensen in de laatste levensfase.

Het Fonds Sluyterman van Loo heeft als doel het bevorderen van het welbevinden van
ouderen. Het fonds bevordert de ontwikkeling van innovatieve huisvestingsprojecten
voor kwetsbare ouderen.

Milieu

De Energie Investeringsaftrek (EIA) biedt non-profitorganisaties in bepaalde gevallen de
mogelijkheid om te besparen op energiekosten en minder inkomsten- of
vennootschapsbelasting te betalen.
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Maatschappij

Het Oranje Fonds geeft financiële steun aan projecten gericht op meer sociale
betrokkenheid in de samenleving.

Stichting DOEN, het fonds van de Goede Doelen Loterijen, sponsort initiatieven die
bijdragen aan duurzame ontwikkeling, sociale cohesie, cultuur en welzijn.

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe verstrekt giften aan maatschappelijke
projecten. Daarnaast beheert het fonds een aantal subfondsen gericht op onder andere
maatschappelijk werk, gehandicapten- en ziekenzorg, dorpshuizen, buurtcentra en
werkgelegenheidsprojecten.

Het Kansfonds geeft mensen een kans. Meedoen in de samenleving is niet voor
iedereen even vanzelfsprekend. De samenleving kent mensen die - om wat voor reden
dan ook - vaak aan de zijlijn staan: chronisch zieken bijvoorbeeld, maar ook exgedetineerden, vluchtelingen of ouderen. Zet u zich in voor de maatschappelijke
participatie van deze mensen, dan kan het Kansfonds wellicht helpen.

De Stichting Het R.C. Maagdenhuis steunt sociale initiatieven van organisaties die
ouderen en jongeren helpen uiteindelijk beter voor zichzelf te kunnen zorgen door
vernieuwende projecten voor deze doelgroepen. Projecten van/voor allochtonen en
zwerfjongeren krijgen extra aandacht.

Fonds 21 ondersteunt initiatieven op het gebied van Kunst & Cultuur en sinds 2011 is
daar de pijler Jongeren & Maatschappij aan toegevoegd. Het fonds focust op culturele
initiatieven en kiest daarnaast voor financiering van projecten die de maatschappelijke
kansen van jongeren verbeteren. Fonds 21 stimuleert activiteiten en projecten op het
gebied van educatie en kennisontwikkeling. Dit (vroeger SNS REAAL Fonds geheten)
landelijk opererende fonds steunt projecten verspreid over heel Nederland.

Ontwikkelingssamenwerking

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekt subsidies aan organisaties die zich
bezighouden met Europa of ontwikkelingssamenwerking.
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Jeugd

Het Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton streeft naar een volwaardige plaats voor
kinderen (alle inwoners van Nederland tot circa 18 jaar) in de Nederlandse
samenleving. Om dit te bereiken ondersteunt en initieert het fonds projecten waarin
drie begrippen centraal staan:


preventie, om te voorkomen dat kinderen in achterstandssituaties
terechtkomen;



participatie, omdat kinderen meer verantwoordelijkheid dragen voor een
project als zij er zelf bij worden betrokken;



perspectief, om voorzieningen te realiseren die kinderen uitzicht bieden op
een zinvol bestaan.

Het Nationaal Fonds Kinderhulp vindt dat alle kinderen recht hebben op geluk. In ons
land groeien 400.000 kinderen op in armoede. Zij vallen buiten de boot en kunnen niet
meedoen met leeftijdsgenoten. Kinderhulp helpt hen op een heel praktische en
kindgerichte manier, bijvoorbeeld door een tweedehands fiets, contributie voor de
sportclub, een weekje kamperen of zwemles mogelijk te maken.

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind helpt kinderen en jongeren met
een handicap volwaardig te kunnen leven.

De Stichting Kinderpostzegels Nederland verleent financiële steun aan projecten in
binnen- en buitenland op het gebied van jeugdzorg en jeugdwelzijn. De projecten
moeten zijn gericht op de bescherming van de rechten van kinderen en de bevordering
van hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid, medezeggenschap en welzijn.

De Stichting Zonnige Jeugd wil de geestelijke en lichamelijke groei van de jeugd
bevorderen door het verlenen van financiële steun aan instellingen die werkzaam zijn
ten behoeve van de jeugd, bij voorkeur instellingen waarbij vrijwilligers betrokken zijn:
onder andere buurthuizen, jeugdwelzijnsorganisaties, scoutinggroepen,
speeltuinverenigingen, scholen voor speciaal onderwijs en instellingen voor kortdurend
beroepsonderwijs. De Stichting verstrekt geen individuele uitkeringen en geen
exploitatiebijdragen.

Het Madurodam Kinderfonds heeft als doel het verlenen van steun en bijstand in de
ruimste zin des woords aan instellingen met rechtspersoonlijkheid die een
maatschappelijk, cultureel of charitatief belang beogen, in het bijzonder ten bate van
jongeren.
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Algemeen maatschappelijk

Het VSBfonds wil bijdragen aan het behoud en de verbetering van een leefbare
samenleving, met het oog op een duurzame toekomst. Daartoe steunt het VSBfonds
projecten die ervoor zorgen dat mensen kunnen deelnemen aan de samenleving en
zich kunnen ontplooien. Het fonds geeft financiële ondersteuning aan projecten op het
gebied van zorg & welzijn, natuur & milieu, kunst & cultuur en sport & vrije tijd.

De Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) ondersteunt mensen die hun
buurt, wijk of streek willen verbeteren. Het gaat daarbij om ideeën en projecten van
burgers, vrijwilligersorganisaties en ideële organisaties. Deze projecten moeten zich
richten zich op actief burgerschap, plattelandsvernieuwing en water. De KNHM helpt
deze verbeteringen van de leefomgeving te realiseren met inzet van kennis, geld en een
uitgebreid netwerk. De ondersteuning gaat alleen naar projecten waaraan de KNHM,
naast een financiële bijdrage, ook een inhoudelijke bijdrage levert. Deze betrokkenheid
wordt in overleg met de aanvrager uitgewerkt, en kan bijvoorbeeld bestaan uit een
adviserende en/of coördinerende rol.

Het doel van de ASN Foundation is het beschikbaar stellen van geld aan organisaties en
projecten om duurzame initiatieven mogelijk te maken die overeenstemmen met de
missie en de doelstellingen van de ASN Bank. Organisaties en projecten in de volgende
aandachtsgebieden komen in aanmerking voor een gift van de ASN Foundation:
multiculturele samenleving/integratie, duurzame economische ontwikkeling,
conservatie van ecosystemen en biodiversiteit, ontwikkelingssamenwerking,
mensenrechten, vrede en ontwapening, stimulering van culturele ontwikkeling en
gezondheidszorg.

De KLM beschouwt sponsoring als een middel om een duurzame relatie met lokale,
nationale en internationale gemeenschappen op te bouwen en maatschappelijke
betrokkenheid uit te dragen. Een van de inspanningen van de KLM op dat gebied
betreft het charitatieve programma KLM AirCares.

De Gravin van Bylandt Stichting biedt steun aan instellingen en verenigingen die zich
inzetten voor het algemeen belang van mens en dier.
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