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Van een idee tot een goede fondsenaanvraag  
stap voor stap  



Stap 1: heb een goed idee 



Stap 1. Heb een goed idee 
 

- Waarom is jouw idee belangrijk? 

 

- Wat is je einddoel?  

 

- Praat er over!  

 



Stap 2: Organiseer draagvlak  



Stap 2. Organiseer draagvlak 
 

- Breng een aantal ‘voortrekkers’ bij elkaar 

 

- Wie zijn andere belanghebbenden?  

 

- Organiseer eventueel een eerste verkennende 

avond met je dorpsgenoten  

 

 



Stap 3: Ontwerp je plan  



Stap 3. Ontwerp je plan  
 

- Maak een globaal plan met waarom, wat, hoe en met 

wie?  

- Maak anderen mede-eigenaar van je plan 

- Ga ermee ‘de boer op’ 

- Verken de financieringsmogelijkheden 

 

 



Een projectplan  
 
Wie: je dorp en initiatiefnemers 

Wat: omschrijving van je project  

Waarom: wat is het doel, waarom is dit nodig, wat draagt het bij aan de leefbaarheid van het 

dorp/omgeving? Wat is het draagvlak 

Hoe: hoe gaan we het realiseren en met wie?  

Wat kost het: begroting en dekkingsplan 

Wanneer: wat is de planning 

PR: hoe informeer je mensen over je project 

 

 

 



Stap 4: maak een begroting en dekkingsplan 



Stap 4. Begroting en dekkingsplan 
 

- Bereken de investering 

 

- Maak een dekkingsplan: hoe ga je dit financieren?  

 



Financieringsmogelijkheden 

- Subsidie Gemeente, Provincie, Rijk of Europa 

- Fondsen 

- Eigen bijdrage door sponsoring, crowdfunding etc 

- Lening  



Welk fonds?  

- Doelstelling 

- Doelgroep 

- Regio 

- Soort aanvrager 

Groninger Dorpen heeft een fondsenlijst! 



Stap 5: Maak een uitvoeringsplan  



Stap 5. Maak een uitvoeringsplan 
 

- Zorg dat je genoeg mensen hebt voor de uitvoering 

 

- Hou rekening met de verantwoording achteraf!  

 



Tips algemeen  

- Begin met en vertel het waarom: verkoop je verhaal 

- Wees enthousiast maar ook realistisch 

- Organiseer ludieke acties voor bekendheid, enthousiasme 

en betrokkenheid 

- Vergeet de feestjes niet te vieren: dit voedt de motivatie! 

 

 



Tips projectplan  
- Kijk of je iemand in je dorp hebt die goed kan schrijven 

- Gebruik foto’s en leuke voorbeelden in je plan 

- Toon je eigen bijdrage en inzet: het bewijst het draagvlak  

- Let op de formuleringen en associaties: die kunnen helpen en 

tegenwerken (‘schoolkinderen’/onderwijs,’dorpskinderen’/welzijn) 

- Zorg voor een breed financieel draagvlak in het dekkingsplan 

 

 



Breed financieel draagvlak, ter illustratie:   

 

 



 

Fondsenlijst:  Fondsenlijst-Groninger-Dorpen-2018 

 

Kernwoorden/criteria (associaties) 

 

Regio 

 

Richtbedrag 

 

Termijnen 
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Tips fondsenwerving 
- Bij een groot project kan je eventueel een fondsenwerver 

inhuren 

- Benader fondsen al in een vroeg stadium en nodig ze 

desnoods uit 

- Hou je bonnetjes en uren goed bij ivm verantwoording 

- Reken jezelf niet rijk en wees realistisch 

- Vraag niet achteraf aan 

- Hou rekening met mogelijke voorfinanciering  

 



www.groningerdorpen.nl 


