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Gids Fondswerving 

Bedoeld als steun voor ouderinitiatieven van ouders die 

bezig zijn met de ontwikkeling en realisatie van 

levensloopbestendige woonruimte voor hun kinderen, 

jongeren met een beperking. 

Deze kleine gids is gemaakt ter gelegenheid van de 

najaarsconferentie IEDEREEN EEN EIGEN THUIS van de 

stichting Mijn Eigen Thuis, op 24 november 2016 in het 

Amerpoort Cultureel Centrum in Baarn. 
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Fondswerving 
 
Algemeen 
 

1. De grote fondsen hebben een uitgebreide website waarop veel tips staan voor het maken 
van een goed plan. Ook beschikken zij over een voorgeprogrammeerde aanvraagprocedure. 
Sommige fondsen vormen een gezamenlijke koepel waaronder meerdere kleine fondsen zijn 
gebundeld. In dat geval is slechts één aanvraag nodig. Bij de selectie wordt beoordeeld onder 
welk subfonds van de koepel de aanvraag uiteindelijk wordt gedaan. 

2. Om te achterhalen HOEVEEL er kan worden aangevraagd bij een fonds en wat de criteria zijn, 
is het handig om de site van het fonds te bezoeken en de voorbeelden te bekijken die op de 
site vermeld staan; dit geeft een indicatie. 

3. In onderstaande lijst wordt onderscheid gemaakt tussen aanvragen door stichtingen, 
verenigingen en organisaties EN aanvragen die kunnen worden gedaan voor een individuele 
situatie van één jongere (individueel  maatwerk). 

4. Projecten vergelijkbaar met die van u, die al zijn opgericht en functioneren, vermelden op 
hun site hun geldschieters. Het is zinvol om na te gaan of betreffende geldschieters ook voor 
uw project kunnen worden benaderd (kunst afkijken bij de buren). 

5. IEDERE stad of gemeente heeft een aantal lokale fondsen. Deze zijn te vinden via de site van 
de betreffende gemeente of staan in het Fondsenboek. Als voorbeeld zijn in deze lijst 
Almeerse fondsen vermeld. Met name de grote steden hebben veel fondsen. 

6. Iedere ziekte of beperking heeft een eigen fonds. Dat kan worden gevonden door de naam 
van de ziekte of beperking te Googlen en daarbij de zoekterm “fonds” in te tikken. De meeste 
sites bieden daarnaast een PDF met een aantal  suggesties van andere fondsen. 

7. U kunt een abonnement nemen op de digitale zorgsubsidiekalender waarin tips worden 
gegeven voor reguliere en eenmalige fondswerving http://www.zorgsubsidiekalender.nl/ . 

8. Een handig boek is het Fondsenboek dat wordt uitgegeven door De Walburg Pers; het boek 
heeft een jaarlijkse update en het eerste deel bevat een uitgebreide handleiding. Het boek is 
ook digitaal verkrijgbaar. Zie https://www.walburgpers.nl/winkel/verwacht/fondsenboek/ . 

9. Nederland beschikt over een centrale kennisbank filantropie waar organisaties zich bij aan 
kunnen sluiten. Zie http://www.kennisbankfilantropie.nl/ . 

10. Men kan zich gratis abonneren op het digitale magazine Vakblad Fondsenwerving 
https://www.fondsenwerving.nl/ en ook gratis deelnemen aan de landelijke vakbeurs die 
meestal in november plaatsvindt. 

 
Koepelfondsen 
 
Naam Koepelfonds:  Fundatie Van den Santheuvel Sobbe 
Contact: http://www.fundatiesobbe.nl/  
Doelgroep: koepelfonds voor  maatschappelijke projecten, gehandicaptenzorg en 
werkgelegenheidsprojecten 
Doel: het ondersteunen van projecten voor diverse maatschappelijke doelgroepen, waaronder 
jongeren met een beperking 
Bijzonderheid: de Fundatie beheert 10 andere fondsen met vergelijkbare doelen. Deze worden op de 
site vermeld inclusief doelstellingen en middelen. Aanvragen gaan centraal via de Fundatie. 
De betreffende fondsen zijn: Wiggers van Kerchem Fonds, De Brauw-Van Lynden Fonds, Olga 
Heldring Fonds, Regina van Geuns Fonds, Hélène de Montigny Fonds, Luden van Stoutenburg Fonds  
Termijn aanvraag: het bestuur vergadert 7 x per jaar; de data staan op de site 
Bedrag: op basis van concrete aanvraag. 
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Naam Koepelfonds: Lokale serviceclubs, zoals Rotary, Young Rotarians, Lions, Soroptimisten, Kiwanis 
Contact: http://www.serviceclubs.eu/   
Dit is een site waarop alle in Nederland actief zijnde serviceclubs worden vermeld. Advies om per 
club na te gaan of deze in de woonplaats waar u woont actief is en de lokale gegevens opzoeken 
Doelgroep: lokaal, kwetsbaren in de samenleving 
Doel: serviceclubs verlenen ondersteuning en middelen aan maatschappelijke organisaties in hun 
stad; zij doen dit middels fundraising en het beschikbaar stellen van expertise 
Termijn aanvraag: variabel 
Bedrag: variabel, afhankelijk van wat nodig is 
Bijzonderheid: grote fondsen, zoals Oranjefonds en NSGK  werken samen met serviceclubs bij wijze 
van fondsversneller. Dit wordt vermeld op de sites van de betreffende serviceclubs en fondsen. 
 
Naam Koepelfonds: Prins Bernhard Cultuurfonds 
Contact: http://www.cultuurfonds.nl/  
Het PBF Cultuurfonds beheerst tientallen subfondsen die allen zijn opgericht voor een specifiek 
(cultureel) doel.  Het begrip cultuur is hier ruim interpretabel. Aanvragen die worden ingediend 
worden intern toegewezen aan de subfondsen. Het PBF Cultuurfonds is regionaal georganiseerd; via 
de site kan worden achterhaald onder welke regio uw initiatief valt en de vergaderdata. 
Doel: ondersteuning van culturele initiatieven in ruime zin, dus ook hulpmiddelen, zo lang eea ten 
dienste staat aan culturele ontplooiing en beoefening 
Doelgroep: culturele organisaties of organisaties die een cultureel project uitvoeren en die daarvoor 
middelen nodig hebben 
Bedrag: variabel en afhankelijk van wat nodig is. 
 
Naam Koepelfonds: Aanvraag.nl  
Contact: http://www.aanvraag.nl/  
Doelgroep: mensen met een beperking 
Doel: vereenvoudigen van fondswerving door aanvragen die zouden kunnen passen onder de criteria 
van de NSGK voor het gehandicapte kind, het Revalidatiefonds, het Johanna Kinderfonds, het VSB 
Fonds en het Kansfonds middels één gezamenlijke aanvraag te behandelen. Deze worden hierna 
afzonderlijk vermeld. 
Termijn aanvragen: 4 maanden 
Bedrag: via Aanvraag is het mogelijk om eendere fondsen te koppelen waardoor onderdelen van de 
begroting kunnen worden verspreid over de diverse fondsen op basis van passende criteria. 
 
Maar u kunt natuurlijk ook apart per fonds aanvragen. Dan gaat het via onderstaande sites. 
 
Naam Fonds: Nederlandse stichting voor het gehandicapte kind NSGK 
Contact: https://www.nsgk.nl/ 
Maakt deel uit van koepelfonds Aanvraag.nl 
Doelgroep: jongeren tot 30 jaar met een handicap wonend in Nederland 
Doel: een samenleving bewerkstelligen waarbij mensen met en zonder handicap vanzelfsprekend 
samen leven. De stichting doet dit door het beschikbaar stellen van middelen voor projecten voor 
jongeren in Nederland tot 30 jaar. Voor voorbeelden zie de site 
Bijzonderheid: naast giften is het mogelijk om een lening aan te vragen; de NSGK werkt daarbij 
samen met het borgstellingfonds van de Triodos bank. Ook werkt de NSGK samen met serviceclubs 
Termijn aanvraag: 4 maanden 
Bedrag: op basis van concrete aanvraag. 
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Naam Fonds: Fonds Verstandelijk Gehandicapten 
Contact: https://fondsverstandelijkgehandicapten.nl/  
Maakt deel uit van koepelfonds Aanvraag 
Doelgroep: mensen (jongeren) met een verstandelijke beperking 
Doel: het ondersteunen van projecten die de belangen van mensen met een verstandelijke handicap 
en hun leefomgeving behartigen door middel van het uitvoeren van activiteiten  
Termijn aanvraag: 2 tot 3 maanden, het bestuur vergadert 5 x per jaar 
Bedrag: op basis van concrete aanvraag. 
 
Naam Fonds: Revalidatiefonds 
Contact: http://www.revalidatiefonds.nl/  
Maakt deel uit van koepelfonds Aanvraag 
Doelgroep: mensen met een lichamelijke beperking 
Doel: het fonds streeft een samenleving na waar mensen met een beperking volwaardig kunnen 
participeren en zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden.  Om dit doel te bereiken ondersteunt 
het fonds projecten gericht op verbetering van de mogelijkheden voor mensen met een beperking en 
het fonds ondersteunt tevens projecten op het gebied van onderzoek en innovatie 
Bijzonderheid: het fonds is katalysator in het uitdragen van nieuwe innovatieve toepassingen om 
deze beschikbaar te stellen voor een breder publiek 
Termijn aanvraag: aanvragen tot € 15.000,-- binnen vier weken, aanvragen daarboven eens per 
kwartaal; de data staan op de site 
Bedrag: op basis van concrete aanvraag. 
 
Naam Fonds: Johanna Kinderfonds 
Contact: http://www.johannakinderfonds.nl  
Maakt deel uit van koepelfonds Aanvraag 
Doelgroep: jongeren met een lichamelijke beperking 
Doel: verbetering en vernieuwing van de revalidatiezorg aan kinderen en jongeren met een 
lichamelijke beperking en ondersteuning van projecten gericht op het vergroten van participatie van 
jongeren met een beperking. Onderwijs en opleiding, arbeid en sociale activiteiten staan hierbij 
centraal 
Termijn aanvraag: 8 weken, voor bedragen hoger dan € 25.000,-- vier keer per jaar  
Bedrag: op basis van concrete aanvraag. 
 
Naam Fonds: VSB Fonds 
Contact: www.vsbfonds.nl  
Maakt deel uit van koepelfonds Aanvraag 
Doelgroep: divers en gericht op sociale cohesie 
Doel: Het VSB Fonds ondersteunt initiatieven en projecten die bijdragen aan sociale cohesie zodat 
iedereen mee kan doen, zich kan ontwikkelen en zelf een bijdrage kan leveren. Er zijn meerdere 
categorieën, voor de doelgroep “jongeren met een beperking” komen de categorieën “Mens en 
Maatschappij” en “Kunst en Cultuur” in aanmerking 
Termijn aanvraag:  aanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend 
Bijzonderheid: het VSB Fonds kent een quickscan waarmee snel kan worden gekeken of het in te 
dienen project in aanmerking komt voor een gift 
Bedrag: op basis van concrete aanvraag. 
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Naam Fonds: Kansfonds 
Contact: https://www.kansfonds.nl/  
Maakt deel uit van koepelfonds Aanvraag 
Doelgroep: kwetsbare mensen van alle leeftijden 
Doel: het opsporen van veelbelovende sociale initiatieven om de positie van kwetsbare mensen te 
verbeteren en deze ondersteunen 
Bijzonderheid: het Kansfonds is het voormalige Skanfonds 
Termijn aanvraag: 3 maanden 
Bedrag: tussen € 1.000,-- en € 250.000,--  
 
Diverse andere fondsen, aan te vragen door organisaties, stichtingen, verenigingen 
 
Naam Fonds: Rabobank fondsen 
Contact: www.rabobank.nl/  en dan plaatsnaam intikken waar de Rabobank gevestigd is 
Doelgroep: divers en gericht op sociale cohesie 
Doel: de Rabobank is een coöperatieve bank die op lokaal niveau projecten ondersteunt van 
stichtingen en verenigingen. De manier waarop dit gaat verschilt per vestigingsplaats. Het 
programma Stimuleringsfonds ondersteunt initiatieven op sociaal, cultureel en duurzaam 
economisch gebied. Daarnaast doen sommige vestigingen van de Rabobank mee aan de Clubkas 
Campagne of de Wensboom (Rabobank Wensenfonds) 
Beperking: aanvragers moeten bankieren bij de Rabobank 
Termijn aanvraag: raadpleeg hiervoor de website; 1 september is een gebruikelijke deadline 
Bedrag: maximaal € 5.000,-- 
 
Naam Fonds: Innovatiefonds Zorgverzekeraars 
Contact: http://www.innovatiefondszorgverzekeraars.nl/  
Doelgroep: mensen met een beperking 
Doel: een bijdrage leveren aan het oplossen van knelpunten in de zorg door projecten te 
ondersteunen die de zorg beter en slimmer maken, inclusief kleinschalige projecten 
Termijn aanvraag: 4 x per jaar 
Bedrag: € 50.000,-- en meer 
 
Naam Fonds: Fonds Nuts Ohra FNO 
Contact: http://www.fondsnutsohra.nl/  
Doelgroep: jongeren met een beperking jonger dan 25 jaar en jongeren die langdurig fysieke of 
psychische zorg nodig hebben 
Doel: ondersteuning van projecten en activiteiten in de gezondheidszorg die bijdragen aan kwaliteit 
van leven 
Bijzonderheid: dit fonds komt voort uit de verzekeringsmaatschappijen Nuts en Ohra en Delta Lloyd 
Termijn aanvraag: 3 – 6 maanden 
Bedrag: op basis van concrete aanvraag. 
 
Naam Fonds: Dela Goede Doelen Fonds 
Contact: https://www.dela.nl/over-dela/dela-goededoelenfonds  
Doelgroep: mensen met een beperking in relatie tot vrijwilligersprojecten 
Doel: het Dela Goede Doelenfonds nodigt mensen met een beperking uit om als vrijwilliger iets goed 
te doen voor een ander zo dat zij anderen kunnen verrassen met hun kwaliteiten en talenten.  
Termijn aanvraag: per kwartaal, indienen voor de eerste dag van het kwartaal 
Bedrag: tussen € 1.000,-- en € 10.000,-- afhankelijk van het project. 
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Naam Fonds: Oranjefonds 
Contact: www.oranjefonds.nl  
Doelgroep: sociaal maatschappelijk gericht op sociale cohesie 
Doel: het Oranjefonds heeft als doel om de sociale cohesie tussen mensen en groepen te bevorderen 
en doet dit door het beschikbaar stellen van middelen voor zowel projecten als collectieve 
activiteiten zoals Burendag en NL Doet. Het Oranjefonds is actief met eigen groeiprogramma’s 
Termijn aanvraag: het Oranjefonds heeft een uitgebreide aanvraagprocedure met per activiteit een 
wisselende deadline 
Bijzonderheid: de website is zeer informatief en helpt aanvragers met een quickscan 
Bedrag: varieert van € 450,-- (Burendag) tot € 15.000,-- (deelname aan programma’s). 
 
Naam Fonds: DOEN 
Contact: https://www.doen.nl/  
Doelgroep: initiatieven van mensen die het heft in eigen hand nemen en zo actief bijdragen aan een 
wereld waarin mensen beter met elkaar en met hun omgeving omgaan. Er zijn 3 thema’s: 
duurzaamheid, nieuwe economie en cultuur en cohesie.  
Doel: bevorderen van leefklimaat en welzijn 
Termijn aanvraag: doorlopend 
Bedrag: de middelen zijn afkomstig uit de grote loterijen (postcode, Bankgiro en Vrienden). 
Beoordeling op basis van concrete aanvraag. 
 
Naam Fonds: Antonia-Wilhelmina-Fonds 
Contact: www.psychischegezondheid.nl/antonia-wilhelmina-fondswww.  
Doelgroep: jongeren met een licht verstandelijke beperking of een aandoening uit het autisme 
spectrum, met psychische of gedragsproblemen 
Doel: het Antonia-Wilhelmina-Fonds ondersteunt projecten die bijdragen aan een inhoudelijke 
verbetering van zorg voor deze jongeren in hun familiale en sociale omgeving. Kennisontwikkeling  en 
verspreiding van deze kennis, bevorderen van een goede samenwerking tussen de geestelijke 
gezondheidszorg, de verstandelijke gehandicaptenzorg en het onderwijs. 
Termijn aanvraag: er wordt gewerkt met een vooraanvraag; op basis hiervan wordt beoordeeld of 
het project in aanmerking komt voor een donatie 
Bedrag: maximaal € 50.000,-- per jaar beschikbaar. 
 
Naam Fonds: Stichting Bladt Charity 
Contact: www.bladt-charity.nl  
Doelgroep: zieken, gehandicapten, kinderen, kansarme jongeren en andere personen die in een 
hulpbehoevende situatie verkeren 
Doel: de stichting Bladt-Charity stelt zich tot doel de positie van kwetsbare personen in de 
samenleving te verbeteren door het ondersteunen van projecten voor kwetsbare groepen 
Termijn aanvraag: aanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend 
Bedrag:  op basis van concrete aanvraag. 
 
Naam Fonds: stichting Mijn Eigen Thuis 
Contact: www.mijneigenthuis.eu  
Doelgroep: ouderinitiatieven op het gebied van kleinschalige levensloopbestendige 
woonvoorzieningen voor jongeren met een beperking 
Doel: ondersteunen van deze ouderinitiatieven door middel van het bieden van expertise en 
financiële ondersteuning bij de start 
Bijzonderheid: omdat een deel van de middelen afkomstig zijn uit publieke Almeerse middelen is er 
een onderscheid tussen initiatieven en Almere en initiatieven elders in Nederland. 
Termijn aanvraag: het bestuur vergadert zes keer per jaar 
Bedrag: maximum initiatieven in voor Almere € 5.000,--, maximum voor initiatieven elders € 3.500,-- 
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Naam Fonds: Fonds Boschuyzen 
Contact: 070 – 3248988 en http://boschuyzen.nl  
Doelgroep: jongeren niet ouder dan 30 jaar 
Doel: bevorderen van opvang, verzorging, scholing, ontwikkeling van kwetsbare jongeren die dat 
nodig hebben 
Bijzonderheid: let op bij het raadplegen van de site, in 2016 had deze een onveiligheidmelding! 
Termijn aanvraag: doorlopend 
Bedrag: tussen € 1.000,-- en € 10.000,-- 
 
Naam Fonds: stichting FEMI 
Contact: http://www.femi.org/nl/  
Doelgroep: kwetsbare mensen 
Doel: bevorderen van een menswaardiger bestaan op duurzame wijze 
Bijzonderheid: FEMI is gericht op internationale ontwikkelingssamenwerking maar ondersteunt ook 
Nederlandse projecten die binnen de doelstelling passen, zoals een zorghotel 
Termijn aanvraag: doorlopend 
Bedrag: beoordeling op basis van concrete aanvraag. 
 
Naam Fonds: Madurodam Steunfonds 
Contact: https://www.madurodam.nl/nl/organisatie/goede-doelen/stichtingen/stichting-
madurodam-steunfonds/  
Doelgroep: kwetsbare jongeren 
Doel:  het verlenen van steun en bijstand in de ruimste zin des woords aan instellingen die een 
maatschappelijk, cultureel of charitatief belang beogen, in het bijzonder ten bate van jongeren. De 
bijdrage is bestemd voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen of projecten op het gebied 
van gezondheidszorg en educatie van kwetsbare (gehandicapte) jongeren 
Termijn aanvraag: doorlooptijd 3 tot 6 maanden 
Bedrag: op basis van concrete aanvraag. 
 
Naam Fonds: stichting Algemeen Welzijnsfonds 
Contact: http://www.algemeenwelzijnsfonds.nl/  
Doelgroep: mensen (jongeren) met een beperking 
Doel: het verlenen van steun en middelen aan rechtspersonen van alle gezindten, die projecten 
starten en/of die hulp verlenen ten behoeve van geestelijke en/of lichamelijk gehandicapten. 
Hiervoor verleent de stichting  subsidies op het gebied van activiteiten ter ontplooiing, werk, wonen 
en vervoer 
Termijn aanvraag: doorlopend 
Bedrag: op basis van concrete aanvraag. 
 
Individuele Fondsen (persoonlijk maatwerk) 
 
Naam Fonds: Stichting PIM Foundation 
Contact: ton@stichting-pim.nl  
Doelgroep: jongeren met een ziekte en/of meervoudige beperking 
Doel:  de stichting PIM Foundation helpt ernstig zieke kinderen en kinderen met een meervoudige 
beperking. Zij doet dit door steun te bieden aan particuliere stichtingen en organisaties die hiermee 
een directe relatie hebben. Dat kan steun zijn in de vorm van een aangepast vervoermiddel, een tillift 
of een duo-fiets. Maar ook een geweldig dagje uit, een wens die in vervulling gaat of een vakantie om 
weer even kind te mogen zijn en waarbij de ouders hun rust mogen pakken. 
Termijn aanvraag:  de sluitingsdatum voor aanvragen is 1 november 
Bedrag: op basis van concrete aanvraag. 
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Naam Fonds: Bisschop Bluyssen Fonds 
Contact: www.bisschopbluyssenfonds.nl/  
Doelgroep: jongeren met een beperking 
Doel: het verstrekken van materiële hulp aan individuele gehandicapten wanneer die hulp 
onontbeerlijk is voor een persoonlijk of sociaal functioneren 
Termmijn aanvraag: aanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend 
Bedrag: op basis van concrete aanvraag. 
 
Naam Fonds: Dirk-Jan en Kitty Reek-Versteegh Fonds 
Contact: http://www.reekversteeghstichting.nl/  
Doelgroep: jongeren met een beperking 
Doel: financiële ondersteuning individueel voor bijvoorbeeld hulpmiddelen, zorg of sport 
Termijn aanvraag: het bestuur vergadert eens per kwartaal 
Bedrag: op basis van concrete aanvraag. 
 
Naam Fonds: Stichting Pape Fonds 
Contact: www.papefonds.nl 
Doelgroep: individuen die noodhulp behoeven en daar zelf niet de financiële middelen voor hebben 
Doel: het gaat om individuele eenmalige bijdragen die in de vorm van een gift worden verstrekt ten 
behoeve van (bijvoorbeeld) hulpmiddelen 
Bijzonderheden: er is een toetsingscommissie en het verstrekken van de hulp is inkomen gerelateerd. 
Het Pape Fonds werkt op verzoek samen met diverse noodhulpbureaus in diverse steden. Op de site 
van het Pape Fonds is hiervan een lijst opgenomen onder de knop “noodhulpbureaus” 
Termijn aanvraag: doorlopend 
Bedrag: op basis van noodzaak met een maximum van € 1.000,-- 
 
Naam Fonds: noodhulpbureaus in diverse steden/provincies, ook genoemd  
“Fonds voor Bijzondere Noden” of “SUN Stichting Urgente Noden” 
Contact: http://www.sunnederland.nl/  daarop zijn alle steden/provincies vermeld 
Doelgroep: noodhulp aan individuen die zelf geen financiële middelen hebben 
Doel: het gaat om individuele eenmalige bijdragen die in de vorm van een gift worden verstrekt ten 
behoeve van (bijvoorbeeld) hulpmiddelen of een wasmachine, kleding, matras etc. 
Bijzonderheid: de aanvraag moet worden ingediend via een maatschappelijk werker 
Termijn aanvraag: meestal binnen 6 weken na aanvraag, bij een echte crisissituatie sneller 
Bedrag: op basis van noodzaak met een maximum van € 1.000,--  
 
Naam Fonds: de Balije van Utrecht RDO 
Contact: http://www.rdo.nl/pagina/1  
Doelgroep: gehandicapten 
Doel: het verlenen van individuele hulp aan kwetsbare personen/gehandicapten die financiële steun 
nodig hebben voor de aanschaf van noodzakelijke goederen waarvoor ze zelf geen middelen hebben. 
Ook ondersteunt het RDO fonds kleinschalige sociale projecten voor gehandicapten 
Bijzonderheid: aanvraag voor individuele hulp gaat via een maatschappelijk werker 
Termijn aanvraag: doorlopend 
Bedrag: op basis van aanvraag. 
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Alleen aanvragen uit Almere en omgeving 
 
NB Alle steden (gemeenten) en provincies hebben fondsen voor de stad of regio. Het handigst is om 
hiervoor de gemeentelijke website te raadplegen of te Googlen op de naam van de stad/provincie en 
“fonds”. Hieronder worden als voorbeeld twee Almeerse fondsen belicht. 
 
Naam Fonds: stichting Alkind  
Contact: www.alkind.nl  
Doelgroep: kinderen en jongeren tot 25 jaar met een beperking 
Doel: de stichting Alkind zet zich in voor de belangen van kinderen en jongeren tot 25 jaar met een 
beperking en/of sociale afstand tot leeftijdsgenoten.  Zij doet dit door het ondersteunen van families, 
verenigingen en scholen die zorgen voor kinderen met een beperking. Er wordt steun geboden in de 
vorm van expertise en concrete middelen. Te denken aan speel- en leermiddelen, excursies, dagjes 
uit en advies en begeleiding bij zorg. 
Bijzonderheid: het fonds Alkind is het voormalige Fonds Annemieke Timmerman 
Beperking regio: Almere en omgeving 
Termijn aanvraag: geen; er is een doorlopende aanvraagprocedure. 
Bedrag: op basis van concrete aanvraag. 
 
Naam Fonds: Almere Fonds  
Contact: http://www.hetalmerefonds.nl/   
Doelgroep: initiatieven die mee helpen om Almere te laten groeien, inclusief initiatieven in de zorg 
en op het gebied van werkgelegenheidsgroei 
Doel: bevorderen van een gezond werk- en leefklimaat in Almere. Het fonds is er voor initiatieven die 
hieraan bijdragen 
Beperking regio: alleen Almere 
Termijn aanvraag: het bestuur vergadert 6 x per jaar 
Bedrag: op basis van concrete aanvraag en maximaal € 100.000,-- 
 
Tenslotte nog enige fondsen die interessant zouden kunnen zijn 
 
Fonds 21, voorheen SNS Reaal fonds (Cultuur) https://www.fonds21.nl/  
 
Anton Jurgens fonds (werkgelegenheidsprojecten) http://antonjurgensfonds.nl/  
 
 
Nawoord 
 
Deze gids is niet compleet. Er komen voortdurend fondsen bij. Mocht u een fonds kennen dat wel 
van toepassing is voor betreffende doelgroep en dat nog niet in de gids is opgenomen, wilt u dat dan 
aan mij doorgeven svp. Ook correcties zijn welkom!  
Hartelijk dank, Ym de Roos, stichting Mijn Eigen Thuis, Alm 
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