
Samen Actief in het Groen
in het Westerkwartier

Doordat de rol van overheid geleidelijk aan 
verandert ontstaat er steeds meer ruimte voor 

bewonersinitiatieven. Om dergelijke initiatieven 
te ondersteunen bij de daadwerkelijke 

uitvoering is in het Groninger Westerkwartier de 
afgelopen twee jaar hard gewerkt aan de pilot 

Samen Actief in het Groen. 

Landschapsbeheer Groningen en Groninger 
Dorpen hebben diverse bewonersgroepen 
geholpen om van de groene ideeën uit de 
dorpsvisies succesvolle projectplannen te 

smeden. Met behulp van verschillende 
fondsen en inzet van vele actieve bewoners 

zijn prachtige projecten gerealiseerd.

In deze folder staan eenvoudige tips waarmee u 
als inwoner aan de slag kunt om uw idee om te 

vormen naar een realiseerbaar project waar-
voor fondsen graag een bijdrage geven.

Een fondsaanvraag op papier moet 
tenminste bevatten:

1. Aanleiding
Waarom wilt u het project uitvoeren? Wat is 
het gemis? Welk probleem wilt u aanpakken?

2. Doelstelling
Wat wilt u met het project bereiken?
Check: Sluit uw project aan bij de doelstelling 
van het fonds?

3.  Doelgroep
Welke doelgroep is geholpen met uw project?
Check: Past dit bij de doelgroep van het fonds?

4. Inhoud van het project
Welke activiteiten gaat u organiseren? Welke 
producten gaat u creëren? 
Check: Zijn de betrokken partijen hierbij betrok-
ken?

5. Tijdsplanning
Wanneer gaat u beginnen en hoe lang duurt 
het project?
Check: Hebt u het fonds uitgenodigd bij de ope-
ning of afsluiting?
Check: Hebt u rekening gehouden met de dead-
lines voor het indienen van de aanvraag?

6. Vrijwilligers en partners
Wie doen er mee? Wie hebben naast de doel-
groep nog meer baat bij het project?

7 Motivering van de aanvraag
Waarom wilt u juist van dit fonds een bijdrage? 
Check: Hebt u geen woorden gebruikt die ver-
schillend geassocieerd kunnen worden?
Check: Is de de aanvraag aan de juiste persoon 
gericht?
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Lees in deze folder informatie over 
fondsenwerving voor uw eigen idee.
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8. Een gespecificeerde begroting en dekkings-
plan
Welk bedrag vraagt u, van wie en met welk 
doel?
Check: Is de begroting realistisch en gespecifi-
ceerd?
Check: Hebt u aangetoond wat de vrijwilligers 
eventueel in natura bijdragen?
Check: Hebt u alle financiers genoteerd (denk 
ook aan lokale sponsoring)?

9. Resultaten en evaluatie
Welke resultaten verwacht u? Hoe gaat u de 
resultaten achteraf meten?
Check: Is de haalbaarheid realistisch? 

Algemene tips:

• Verkoop uw project, vraag niet om geld!
• Begin op tijd, een goede voorbereiding is 

belangrijk!
• Dien de aanvraag ruim voor de uitvoering 

van de activiteiten in. 
• Houd rekening met de vergaderdata van het 

fondsbestuur en/of de uiterste indienings-
data.
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Hebt u vragen over de mogelijkheden 
voor een project in uw dorp neem dan 

contact op met:

Deze folder en het project
 Samen Actief in het Westerkwartier 

worden mede mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van: 

Fondswerving Fondsen

Denk bij fondsenwerving aan:

1. Onderzoek
Inventariseer welke fondsen en sponsoren ‘passen’ bij 
het project.
• Zorg dat de doelstelling van een fonds u goed duide-

lijk is. Hiermee voorkomt u verspilling van uw tijd en 
teleurstelling achteraf.

• Neem voor het indienen van een aanvraag telefonisch 
of per mail contact op met het fonds. Informeer naar 
de mogelijkheden, voorwaarden en de deadlines. 

• Probeer te ontdekken of het fonds eerder soortgelijke 
projecten heeft gefinancierd en zo ja, welke.

• Soms wordt er een tegenprestatie en/of tussentijdse 
rapportage verwacht of er is sprake van een deadline. 
Begin meteen met het opbouwen van een dossier. 

• Inventariseer welke subsidiemogelijkheden er zijn.
• Ga geen financiële verplichtingen aan voordat je aan-

vragen hebt ingediend en zeker bent van financiële 
dekking.

2. Relatiebeheer
Een goede relatie kan bij een volgende aanvraag van pas 
komen. 
• Breng fondsen tussentijds altijd op de hoogte over 

het verloop van uw project.
• Schrijf persberichten waarin de fondsen worden ver-

meld. En bouw hier een dossier van op. 
• Nodig de fondsen uit bij leuke persmomenten zoals 

de aftrap van het project of de oplevering.

3. Samen sta je sterk. 
Hoe meer draagvlak hoe beter. 
• Probeer aan het begin andere betrokkenen aan te 

trekken. 
• Zorg voor een breed financieel draagvlak: subsidie 

overheid, fondsen, sponsoren, eigen inkomsten (bijv. 
publieksinkomsten, crowdfunding en acties).

Bij deze fondsen hebben verschillende 
deelnemers van SAG succes gehad:

Loket levende dorpen Westerkwartier 
(plattelandshuis Westerkwartier)
www.gebiedscooperatie.info/plattelandshuis-wester-
kwartier

Wold en Waard Leefbaarheidsfonds
www.woldwaard.nl/ik-ben-huurder/leefbaarheidsfonds

Rabobank Noordenveld West Groningen
Leefbaarheidsfonds cooperatiefonds
www.rabobank.nl/lokale-bank/noordenveld-west-gro-
ningen/sponsoring

NAM Leefbaarheid en Duurzaamheidsprgramma
www.namplatform.nl

Gebiedsfonds Westerkwartier
www.gebiedsfondswesterkwartier.nl

Oranjefonds
www.oranjefonds.nl/aanvragen

NL Doet
www.nldoet.nl

Burendag
www.burendag.nl
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Elmar Schraa
www.landschapsbeheergroningen.nl

050-5345199

Nienke Vellema 
www.groningerdorpen.nl

tel: 050-3062900

Vrijwilligers aan de slag bij schaapskooi Opende


