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Subsidie.
De stichting ontvangt van de Gemeente Tilburg een (vaste) subsidie, gebaseerd op het aantal
deelnemers, en deze wordt evenredig over de afdelingen verdeeld, zoals in overleg tussen de stichting
en de afdelingen is afgesproken (zie publicatie 03-01).

Extra subsidie via fondsen.
Er zijn in ons land vele honderden stichtingen en fondsen, die de meest uiteenlopende doelen financieel
ondersteunen. Bij enkele van deze stichtingen kunnen organisaties mogelijk terecht voor een financiële
ondersteuning. Het kan hierbij gaan om ondersteuning bij de aanschaf van materiaal of ondersteuning
van projecten en activiteiten. De meeste stichtingen/fondsen houden er een eigen doelstelling op na,
waarin is vastgelegd welke projecten en welke doelgroep (personen of organisaties) voor ondersteuning
in aanmerking komen. Op deze wijze wordt de subsidie verlening sterk afgebakend. Natuurlijk moet een
subsidieaanvraag overeenstemmen met de doelstelling van de betreffende stichting.
Voorwaarden.
Bij geen van de fondsen kun je een subsidieaanvraag indienen zonder aan een aantal voorwaarden te
hebben voldaan. De belangrijkste voorwaarde is dat de organisatie in een rechtspersoon (vereniging of
stichting) is ondergebracht. Deze rechtspersoon moet ook als zodanig bij de Kamer van Koophandel zijn
geregistreerd. Een uittreksel van de Kamer van Koophandel dient hierbij als bewijsmateriaal. Verder zal
in de meeste gevallen door de organisatie de financiële jaarstukken zoals exploitatieoverzichten, een
balans en een begroting moeten worden overlegd. De meeste fondsen zullen een subsidieverzoek pas
positief willen beoordelen als er inderdaad een financiële noodzaak daartoe is. Dat wil zeggen dat
organisaties met een voldoende vermogen en voldoende liquide middelen vaak niet in aanmerking
komen voor subsidies. Bijdragen vanuit fondsen kennen altijd een projectmatig karakter; structurele
financiële ondersteuning voor vaste (exploitatie) lasten zullen niet door de fondsen worden gegeven.
Daarin voorziet over het algemeen de gemeentelijke subsidieregeling.
Het indienen van aanvragen.
Veel fondsen worden geconfronteerd met aanvragen die niet passen binnen hun doelstellingen. Dat kost
ze heel wat werk. Hou je dus aan de richtlijnen voor het aanvragen van steun.
1. Overtuig jezelf ervan dat je aanvraag binnen de doelstelling van het fonds valt. Het is weinig zinvol
subsidieaanvragen bij fondsen in te dienen, zonder de doelstelling te kennen. Vraag bij een fonds
vooraf schriftelijk of telefonisch om informatie.
2. Als je aanvraag binnen de doelstelling past, moet je nauwkeurig de door het fonds aangegeven
beperkingen op de doelstelling nagaan. Deze kunnen betrekking hebben op de activiteiten, op de
regio (landelijk, provinciaal, plaatselijk), en op het object van de steun: rechtspersonen (organisaties
en instellingen) dan wel natuurlijke personen (particulieren).
3. Wanneer je een aanvraag indient, zijn de volgende punten van belang:
− Hou je brief beknopt, bij voorkeur niet meer dan 1 á 2 bladzijden. Voeg alle kopieën van officiële
stukken bij zoals statuten, jaarrekeningen e.d. waar een fonds uitdrukkelijk om vraagt.
− Zorg voor een leesbare getypte of geprinte brief.
− Geef aan door wie het verzoek om steun gedaan wordt: naam, adres, woonplaats,
telefoonnummer. Maak van je brief een persoonlijk ondertekend schrijven: veel fondsen gaan niet
in op rondschrijfbrieven.
− Beschrijf bondig en precies het doel van de aanvraag en geef aan waarom je vindt dat dit past
binnen de activiteiten van het fonds dat je aanschrijft.
− Vermeld de financiële omvang van je verzoek, zodat duidelijk blijkt om welk bedrag het gaat. Geef
een algemeen inzicht in de financiële achtergrond en voeg een begroting met een dekkingsplan bij.
− Vermeld of je ook bij andere fondsen een aanvraag hebt ingediend en het resultaat daarvan.
− Geef de naam, adres en het telefoonnummer van een contactpersoon bij wie het fonds zo nodig
verdere gegevens kan opvragen.
− Subsidies worden gegeven voor uitgaven die nog niet zijn gedaan. Achteraf wordt geen subsidie
verstrekt!
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Landelijke fondsen.
De belangrijkste fondsen tref je hieronder aan. Deze lijst geeft een indicatie en is geen compleet
overzicht.
Jantje Beton (www.jantjebeton.nl).
Jantje Beton behartigt vanuit zijn missie ‘samen spelen is leren samenleven’ de belangen van ‘het
spelende kind’ in ons land. Het fonds verstrekt eenmalige bijdragen en leningen voor onder meer
aanschaf van materiaal en (ver)bouw van clubhuizen.
VSBfonds (www.vsbfonds.nl).
Het VSBfonds steunt ieder jaar vele honderden initiatieven op een breed maatschappelijk gebied.
Vaak gaat het om projecten die een bijdrage leveren aan een leefbare samenleving.
Oranjefonds (www.oranjefonds.nl).
Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Aanvragen voor projecten moeten zich
in zijn algemeenheid richten op het bevorderen van sociale cohesie en/of maatschappelijke
participatie dan wel in het bijzonder beantwoorden aan een thema of een bijzonder budget van het
fonds.
Fondsen Samen Buiten Spelen (www.samenbuitenspelen.nl).
Fondsen Samen Buiten Spelen is het loket voor financiering van buitenspeelvoorzieningen. Zij wil dat
speelgelegenheden aan twee belangrijke voorwaarden voldoen: kinderen met en zonder handicap
moeten er gebruik van kunnen maken en de kinderen moeten veilig kunnen spelen. Het fonds is een
samenwerking tussen;
- Jantje Beton,
- Nationaal Revalidatie Fonds (www.revalidatiefonds.nl),
- Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (www.nsgk.nl),
- Stichting Kinderpostzegels Nederland (www.skn.nl),
- VSB-fonds.
Prins Bernhard Cultuurfonds (www.cultuurfonds.nl).
Dit fonds ondersteunt projecten, activiteiten en instellingen met als doel de cultuur en het
natuurbehoud in Nederland te bevorderen of de Nederlandse cultuur in het buitenland uit te dragen.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds werkt landelijk en regionaal.
Zonnige Jeugd (www.zonnigejeugd.nl).
Zonnige Jeugd is een Stichting die de geestelijke en lichamelijke groei van de jeugd wil bevorderen
door het verlenen van financiële steun aan instellingen die werkzaam zijn ten behoeve van de jeugd,
bij voorkeur aan die instellingen waarbij vrijwilligers betrokken zijn.
Pekoenja (www.pekoenja.nl).
Pekoenja is het jongerenfonds van Stichting Kinderpostzegels Nederland. Pekoenja heeft als doel:
Jongeren door financiering de kans geven om actief betrokken te zijn bij hun eigen (leef)omgeving en
daar ook verantwoordelijkheid voor te dragen. Dit alles onder het motto van: “Wat jij wil, kan!”
Alertfonds (www.alertfonds.nl).
Alert is een onafhankelijk fonds dat progressieve projecten van jongeren ondersteunt. Zij willen dat
jongeren beter of meer gehoord worden, maar denkt dat alleen jongeren zelf hiervoor kunnen zorgen.
Daarom ondersteunt Alert over de hele wereld jongereninitiatieven met kleine subsidies.
Regionale fondsen.
Er zijn in Nederland talrijke stichtingen/fondsen waarbij, in geval van financiële nood, voor geldelijke
ondersteuning kan worden aangeklopt. Regionale fondsen zijn vaak landelijk minder bekend maar wel
van belang voor Scoutinggroepen ter plaatse. Voor informatie over lokale of regionale fondsen kun je
contact opnemen met;
- de gemeente, afdeling Welzijn of afdeling Financiën,
- de Kamer van Koophandel,
- de notaris,
- soms bij de directie van een plaatselijke bank.
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Europese subsidies.
Informatie over Europese subsidies is onder andere te krijgen bij Eurodesk (www.goeurope.nl).
Youth in Action (www.youthinaction.nl).
Youth in Action (voorheen Programma Jeugd) geeft ondersteuning en subsidie aan internationale
jongerenprojecten. Voor iedereen die jong en/of betrokken is met buitenschoolse jongerenactiviteiten.
Youth in Action ondersteunt bij jongerenuitwisselingen en -samenwerking en kan bijdragen aan de
voorbereidingskosten, zoals trainingskosten en uitvoeringskosten, zoals reis- en verblijfkosten.
Fondsen voor deelnemers met een handicap.
Een aantal fondsen richt zich speciaal op kinderen met een handicap. Sommige fondsen kun je
afzonderlijk benaderen. Daarnaast zijn er tegenwoordig loketten van samenwerkende fondsen. Heel
simpel en effectief: via internet kan een aanvraag worden ingediend.
aanvraag.nl (www.aanvraag.nl).
Aanvraag.nl is een loket dat is bedoeld voor organisaties die zich met projecten inzetten voor het
verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een functiebeperking. De site fungeert als één
loket waar je een vooraanvraag kunt indienen en is een gezamenlijk initiatief van de volgende vijf
fondsen;
- Johanna Kinderfonds (www.johannakinderfonds.nl),
- Skanfonds (www.skanfonds.nl),
- VSBfonds,
- Nationaal Revalidatie Fonds (www.revalidatiefonds.nl),
- Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (www.nsgk.nl),
- Stichting Kinderpostzegels Nederland.
Prinses Beatrix Fonds (www.beatrix.nl).
Dit fonds geeft o.a. bijdragen aan projecten die de mogelijkheden voor gehandicapten in onze
samenleving verruimen.
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe (Herengracht 524a, 1017 CC Amsterdam, 020-6233 246).
Dit is een instituut dat de geldmiddelen van tien fondsen beheert. Zij financieren vooral voor
maatschappelijke doeleinden. De doelstelling is breed. Bij twijfel kun je contact opnemen met de
Fundatie. Aanvragers moeten een korte omschrijving van het project insturen. Lijkt de dit te passen
binnen de doelstellingen van een van de fondsen, dan wordt een aanvraagformulier toegestuurd. Een
aanvraagformulier moet je schriftelijk bestellen. Na ontvangst van het aanvraagformulier neemt de
procedure gemiddeld twee maanden in beslag.
ANGO (www.ango.nl).
Een aantal van oudsher bekende fondsen hebben hun administratie uitbesteed aan de ANGO en
hanteren de ANGO-toekenningsregels. Deze fondsen zijn o.m. de Gravin van Bylandt Stichting en de
Dr. W.M. Phelps Stichting voor spastici.
Stichting Zonnewende (tel. 0228-561 946).
Een fonds voor het verlenen van financiële steun voor vakantie en recreatie van lichamelijk en/of
verstandelijk beperkte kinderen t/m 17 jaar.
Nationale Collecte Verstandelijk Gehandicapten (tel. 030-2363 777).
De collecte behandelt alleen via de Sociaal Pedagogische Dienst (SPD).
Landelijke Stichting voor blinden en slechtzienden (tel. 030-2311 443).
Visueel gehandicapten kunnen bij deze stichting aanvragen doen voor het Vakantiesuppletiefonds.
MEE (www.mee.nl).
MEE is er voor iedereen met een beperking. De organisatie adviseert, ondersteunt en wijst de weg bij
vragen op het gebied van onderwijs, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer en vrije
tijd.
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Sponsoring.
Kenmerkend voor sponsoring is dat er sprake is van een tegenprestatie. De sponsorbedragen vallen
daarmee onder de levering van diensten binnen de omzetbelasting. In principe moet de organisatie over
het sponsorbedrag 19% BTW betalen.
Verenigingen en stichtingen hoeven niet altijd omzetbelasting te betalen. Voor bepaalde prestaties
(leveringen en diensten) die behoren tot de hoofdactiviteit van de organisatie gelden vrijstellingen. Onder
andere prestaties op het gebied van algemeen maatschappelijk, kerkelijk, levensbeschouwelijk,
charitatief, cultureel, wetenschappelijk, sociaal of recreatief belang en sport. Als je wilt weten of de
hoofdactiviteit onder de vrijstelling valt, kunt u het beste contact opnemen met de Belastingdienst.
Sponsoring wordt door de Belastingdienst gezien als nevenactiviteit. Bij bepaalde nevenactiviteiten
gelden voor organisaties waarvan de hoofdactiviteit is vrijgesteld van omzetbelasting grensbedragen. Tot
dat bedrag hoeft men dan geen belasting te betalen (zie ‘factsheet’ b1).
Afspraken met sponsors.
Omdat bij overschrijding van het grensbedrag de organisatie over het volledige bedrag BTW moet
betalen is het zinnig om afspraken te maken met de sponsor. Mogelijk is het bedrag over meerdere jaren
te spreiden. In dat geval kan een sponsorovereenkomst uitkomst bieden.
Sponsoring in natura.
Naast een geldelijke bijdrage is het mogelijk dat een sponsor in natura een bijdrage levert, bijvoorbeeld
gereedschap of kleding. Voor de vrijstelling geldt als waarde voor de sponsoring in natura de
aankoopwaarde (inclusief BTW) van de goederen die de sponsor ter beschikking stelt.
Hoewel sponsoring in natura vaak meerdere jaren kan worden gebruikt worden deze sponsorontvangsten
in het jaar dat ze ontvangen worden in de omzetbelasting meegenomen. Het kan dus zijn dat de
organisatie als gevolg van de sponsoring in natura en de onmogelijkheid van spreiding over meerdere
jaren, het ene jaar boven de vrijstellingsgrens uitkomt terwijl zij in de andere jaren eronder blijft. Hoewel
de wettelijke bepalingen geen mogelijkheden bieden tot spreiding, is gebleken dat overleg met de
Belastingdienst niet bij voorbaat kansloos is. Het is daarom raadzaam met de eigen belastinginspecteur
hierover te spreken.

Zie ook.
Afspraken over de financiële gang van zaken (publicatie 03-01),
Omzetbelasting (factsheet b1).

Bijlagen.
Bij deze publicatie behoren geen bijlagen.
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