
1 
 

 

 
FONDSNAAM 

 
KORTE OMSCHRIJVING 

 
INFO 

 
BIJZONDERHEDEN 

Nationaal Fonds 
Kinderhulp 

 NFK keert geld uit voor b.v. opleiding, kleding, 
kamerinrichting, familiecontact, vakantie, 
dagje uit, computers, fiets, zwemles, 
speelmateriaal. 
 

Aanvragen indienen bij 
aanvragen.kinderhulp.nl  door 
bestuurssecretariaat. 
 

 Aanvraag moet voorzien zijn van 
uitgebreide onderbouwing, zowel 
financieel als sociaal. 

 

Stichting JSF / JCF  Voor kinderen vanaf 4 t/m 18. 

 Fonds keert uit indien ouders/verzorgers leven 
van een uitkering op bijstandsniveau en 
andere financieringsmogelijkheden ontbreken. 

 Jeugdcultuurfonds betreft dansante vormen / 
muzieklessen / scouting / toneel enz. 

 De fondsen vergoeden kosten voor 
contributie, lesgelden en leskaarten. 

 De fondsen keren rechtstreeks uit aan de 
sportvereniging. 

 Bijdragen voor sportkleding worden 
uitgekeerd in bonnen. 

 

Aanvragen indienen bij 
www.allekinderendoenmee.nl 
door bestuurssecretariaat. 

 Aanvraag moet kort worden 
gemotiveerd. 

 Fitness wordt niet vergoed. 

 Dansante vormen bij een 
gymvereniging vallen onder sport – 
gymnastiek. 

 Maximaal bedrag  
sport = 225 euro 
cultuur = 450 euro 

 Niet mogelijk om meerdere sporten 
tegelijkertijd aan te vragen. 

 Niet mogelijk om tussentijds te 
wisselen van sport. 

Stichting Leergeld  Aanvragen lopen rechtstreeks via stichting 
Leergeld. 

 Aanvraag doen in eigen gemeente. 

 Meedoen kan op 4 gebieden: onderwijs, sport, 
cultuur en welzijn. 

 

www.leergeld.nl   

Stichting van het Kind  Stichting van het Kind zet zich in voor 
kinderen in tehuizen. Dit zijn kinderen die door 
omstandigheden, zoals bijvoorbeeld 
overleden ouders, niet meer thuis kunnen 
wonen. 

 Stichting van het Kind ontwikkelt en voert 
projecten uit op vraag van de kinderen.  
De projecten leveren een bijdrage aan de 
ontwikkeling en zelfredzaamheid van 
kinderen, zodat ze net als andere kinderen 
kansen krijgen om in te stromen in de 
maatschappij. 

 

www.stichtingvanhetkind.nl 
 
 

Woon jij in een leefgroep of gezinshuis 
en wil je een actie opzetten, zodat je 
bijvoorbeeld een sportpakket kunt 
krijgen? Mail dan naar 
niels@stichtingvanhetkind.nl 
 

http://www.aanvragen.kinderhulp.nl/
http://www.allekinderendoenmee.nl/
http://www.leergeld.nl/
http://www.stichtingvanhetkind.nl/
mailto:niels@stichtingvanhetkind.nl
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Pro Juventute  De stichting geeft geld aan vernieuwende 
activiteiten voor kinderen en jongeren in 
problemen, bij voorkeur in de ambulante 
jeugdzorg.  
Ook richt het fonds zich op ondersteuning van 
onderzoek en publiciteit op het terrein van de 
jeugdzorg. 
 

www.projuventute.nl 
 
 

 Een aanvraag kan schriftelijk of per 
mail ingediend worden bij het 
volgende adres: 
Stichting Steunfonds Pro Juventute 
Nederland 
t.a.v. het secretariaat 
Gedeputeerdenlaan 16 
8016 AZ  Zwolle  
info@projuventute.nl 
 

Stichting Kinderzorg  Loopt via de diaconieën van de kerken. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Johanna Kinderfonds  Het Johanna Kinderfonds zet zich al 110 jaar 
in voor kinderen met een lichamelijke 
handicap. Het Fonds ondersteunt projecten en 
wetenschappelijk onderzoek van organisaties 
die bijdragen aan de ontwikkeling van deze 
kinderen. 
 

www.johannakinderfonds.nl 
 

Kijk eerst of uw project bij de 
doelstellingen van het Johanna 
KinderFonds past door de vragen bij 
'Gericht aanvragen' te beantwoorden. 

RDO Balije van 
Utrecht 

Zet zich in voor de volgende doelgroepen: 

 Individuele hulpverlening aan personen die 
door ziekte en/of handicap in financiële 
problemen zijn geraakt. 

 Sociale projecten t.b.v. gehandicapten, 
zwerfjongeren, verslaafden, enz. 

 Preventieprojecten  
 

www.rdo.nl 
 

 Werkt vanuit protestants christelijke 
visie. 

 Kent een historische band met 
Middelburg. 

Rudolph Stichting  De Rudolphstichting zet zich met passie in 
voor kinderen voor wie een hoopvolle 
toekomst niet vanzelfsprekend is. Daarom 
starten en ondersteunen wij projecten voor de 
jeugdzorg in Nederland!  
Ook onderhouden wij gezinshuizen en 
zorgwoningen in Jeugddorp De Glind. 
 

www.rudolphstichting.nl 
 

 

http://www.projuventute.nl/
mailto:info@projuventute.nl
http://www.johannakinderfonds.nl/
http://www.rdo.nl/
http://www.rudolphstichting.nl/
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Stichting Aelwijn 
Florisz 

 Doel van de stichting is het bevorderen van 
sociaal, medisch en maatschappelijk werk 
onder meer te bereiken door het geven van 
financiële steun aan daarvoor in aanmerking 
komende instellingen, in het bijzonder daar 
waar volgens de geldende regels geen hulp 
van de overheid kan worden verkregen. 
 

Contactpersoon  
Mr. F. Bronsing  
Adres Postbus 4107  
3006 AC Rotterdam  
  
E: frans.bronsing@online.nl 
 
 
www.rotterdamsefondsen.nl 
 

 Activiteiten moeten worden 
uitgevoerd ten aanzien van sociaal 
en maatschappelijke aanvragen in de 
regio Rotterdam alsmede ten aanzien 
van medische aanvragen in 
Nederland. 

 Wie kan aanvraag indienen? 
Stichting, vereniging, kerkelijke 
instelling of onderwijsinstelling. 

 Sector: Gehandicaptenzorg 
 

Stichting 
Kinderpostzegels 

 Subsidieaanvragen voor 
- praktijkgericht jeugdonderzoek 
- activiteiten opgezet door en voor jongeren 
- kosten verbouwing voor pleeggezinnen 
- vakantiefonds (vakantiekampen en  
  werkweken) 

 

www.kinderpostzegels.nl 
 
 
 

 

Stichting Fonds der 
Familie Antheunis 

 De stichting heeft ten doel het verstrekken van 
uitkeringen aan instellingen welke een 
algemeen maatschappelijk belang beogen en 
aan individuen in nood. 

Contactpersoon: 
Mevrouw J.L. Takkebos  
Schiekade 75-77  
3033 BD Rotterdam  
010-4669358 
secretariaat@stichtingantheunis.nl 
 

 Sector:   
Maatschappelijke doelen. 

 Werkgebied Nederland  

 Doelgroepen:  
Gezinnen huishoudens. 

 Gemiddelde bijdrage per project 
€ 500,00 
 

Jacob van 
Heusdenfonds 

 Het Jacob van Heusdenfonds biedt 
ondersteuning aan individuen, gezinnen en 
organisaties bij het vervullen van 
basisbehoeften.  

 
 

www.welstand.nl/jacobvanheusdenfo
nds 
 
Maatschappij van Welstand 
Postbus 655 
3800 AR Amersfoort  
033 - 467 10 15  
info@welstand.nl 

 Voorwaarden voor subsidieverlening:  
- het gaat om situaties waarin de 
wettelijke regelingen van de 
(Nederlandse) overheid niet of niet in 
afdoende mate voorzien, 
- de subsidieaanvraag wordt 
ingediend door een instelling voor 
maatschappelijk werk. 
 

Pape-fonds  Stichting Pape-Fonds kan helpen bij materiële 
noden voor algemene dagelijkse 
levensbehoeften of schulden. 

 
 

Wassenaarseweg 19 
2596 CE  Den Haag 
070 - 324 87 96  
www.papefonds.nl 
 

 Aanvraagprocedure voor instellingen. 

mailto:frans.bronsing@online.nl
http://www.rotterdamsefondsen.nl/
http://www.kinderpostzegels.nl/
mailto:secretariaat@stichtingantheunis.nl
http://www.welstand.nl/jacobvanheusdenfonds
http://www.welstand.nl/jacobvanheusdenfonds
http://www.papefonds.nl/
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 Stichting Pape-Fonds geeft éénmalige 
financiële ondersteuning voor algemene 
dagelijkse levensbehoeften of schulden voor 
personen in kwetsbare omstandigheden in 
Nederland. 

 Uitsluitend instellingen die deze doelgroep 
helpen door opvang/en of begeleiding kunnen 
voor een financiële ondersteuning een beroep 
doen op het Pape-Fonds. 
 

Stichting De Putter  Het doel van Stichting De Putter (PUTTER) is 
het verstrekken van financiële steun, met 
aandacht voor de noden van de mens.  

 De stichting verleent steun aan personen in 
nood en verstrekt subsidies voor kleinschalige 
projecten aan kerkelijke, charitatieve, culturele 
of algemeen nut beogende instellingen. Ook 
wetenschappelijke instellingen kunnen een 
subsidie krijgen als ze zich richten op diabetes 
mellitus.  
 

Secretariaat: 
Stichting De Putter  
Pastoorstraat 5  
1411 SC NAARDEN-VESTING  
035 693 35 96 
 

 De bijdrage wordt per geval bepaald.  
 

Burkens’ Stichting  De missie van de Burkens' stichting is de haar 
ten dienste staande middelen, d.w.z. de 
opbrengst van het vermogen en de eventuele 
schenkingen aan de stichting, ter beschikking 
te stellen, aan personen die via 
maatschappelijke instellingen de stichting om 
hulp hebben gevraagd. Daarbij wordt geen 
hulp gegeven indien het om schuldsanering 
gaat. 
 

Contactgegevens: 
023 5290648  
wh.kool@planet.nl 
Crayenestersingel 27  
2101 AN  Heemstede 

 Sector(en): 
Maatschappelijke en sociale doelen. 

Dekkers Fonds  Het Dekkers-Fonds wil financieel helpen bij 
individuele noden, waarin niet op een andere 
manier wordt voorzien. 

 Aanvragen voor individuele noodhulp moeten 
worden ingediend via een erkende 
hulpverleningsinstantie die de urgentie van de 
aanvraag kan bevestigen.  
 
 

Adresgegevens: 
Dekkers-Fonds 
Sint Annastraat 20 
5025 KB Tilburg 
013-4647608 
 
 
 
 

 Aanvragen kunnen alleen schriftelijk 
worden ingediend.  

 Een beknopte beschrijving van de 
problematiek.  

 Enig inzicht geven in de financiële 
situatie van de cliënt waarvoor u een 
aanvraag indient. U moet hiervoor 
een aanvraagformulier indienen.  
 

mailto:wh.kool@planet.nl
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 Bijdragen worden meestal uitgekeerd onder 
de voorwaarde dat de desbetreffende 
hulpverleningsinstantie een plan maakt dat 
een uitweg biedt uit de noodsituatie en dat -zo 
nodig- wordt voorzien in (budget)begeleiding. 
 

k.van.leeuwen@stichtingdevonk.nl 
  
 
www.dekkersfonds.nl 
 

Dit formulier moet voorzien zijn van 
alle gevraagde handtekeningen en 
alle bijlagen.  

Kledingbank Zeeland  Stichting Kledingbank Zeeland is een non-
profit organisatie die gratis kleding verstrekt 
aan de mensen die het zelf niet meer kunnen 
betalen.  

 Ook verstrekken wij speelgoedpakketten aan 
de kinderen die de Kledingbank bezoeken. Dit 
doen wij in samenwerking met de Stichting 
Speelgoedbank Zeeland. 

 

www.kledingbank-zeeland.nl 
 

 Door middel van het invullen van een 
doorverwijsbrief kunt u iemand 
doorverwijzen naar de Kledingbank 
Zeeland.  

 De doorverwijsbrief kunt u 
downloaden. De doorverwezen 
persoon moet daarna zelf contact 
met ons opnemen voor het maken 
van een afspraak. Bij deze afspraak 
moet hij/zij uw doorverwijsbrief 
meenemen en een geldig 
identiteitsbewijs. 

  

Stichting Seacrest  Opleidingskosten 

 Cursussen en ondersteuning aan jeugdigen in 
hun sociale en emotionele ontwikkeling. 
 

stichting@seacrest.nl 
geen website 
0294-264852 (mv. Steinert) 

 

Zeeuwse fondsen  http://fondsen.scoopzld.nl/zeeuwse-
fondsen.htm 
 
 
 
 

 

De Zeeuwse 
Uitdaging 

 Stichtingen, verenigingen of buurtorganisaties 
kunnen een hulpvraag indienen. Men 
beoordeelt de vraag en zoekt een bedrijf dat 
kan helpen. 

 

www.zeeuwseuitdaging.nl  
Manager: Resy van Loon 
p/a M.L. kingstraat 8 
4384HT Vlissingen 
06-49906065 
info@zeeuwseuitdaging.nl  

 Aanvragen moeten concreet zijn en 
gericht op verbetering van de 
leefkwaliteit.  
Er is ook een ‘spullenbank’ voor 
overtollig materiaal wat ze een goede 
bestemming geven. 
 

Old Grand Dad Club  Het bevorderen van sport, spel en beweging 
voor gehandicapte jeugdigen tot 30 jaar 

http://www.oldgranddad.nl/aanvraag   Projectgerichtee anvragen 

 Bijdrage activiteiten/ evenementen 

 Aanschaf sprot/ spel materialen 
 

mailto:k.van.leeuwen@stichtingdevonk.nl
http://www.dekkersfonds.nl/
http://www.kledingbank-zeeland.nl/
mailto:stichting@seacrest.nl
http://fondsen.scoopzld.nl/zeeuwse-fondsen.htm
http://fondsen.scoopzld.nl/zeeuwse-fondsen.htm
http://www.zeeuwseuitdaging.nl/
mailto:info@zeeuwseuitdaging.nl
http://www.oldgranddad.nl/aanvraag
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Stichting Hoogvliegers  vliegen met kinderen, het hele jaar door, en 
vanaf elk vliegveld in Nederland. Piloten, 
veelal beroepsvliegers, stellen hun vrije tijd, 
helikopter en vliegtuig daarvoor beschikbaar. 

https://www.stichtinghoogvliegers.nl/
hoogvlieger-worden  

Als je hoogvlieger wilt worden dan 
gelden de volgende regels: 

 1.je hebt nog niet eerder gevlogen 
met of dankzij Stichting Hoogvliegers 
(je bent al Hoogvlieger); 

 2.je hebt een ernstige ziekte of bent 
(verstandelijk of lichamelijk) 
gehandicapt én; 

 3.je valt in leeftijdscategorie tussen 6 
t/m 17 jaar 
 
 

Inner Wheel (Rotary)  Op clubniveau zijn de leden van Inner Wheel 
actief met uiteenlopende fundraisingprojecten 
en de clubs ondersteunen zowel districts-, 
nationale-, als internationale projecten. 
 
 

http://www.rotary.nl/d1610/ 
  
 

Alle drie de regio’s in Zeeland vallen 
onder district 60 

Stichting Heppie  kinderen die er om heel verschillende redenen 
niet zomaar tussenuit kunnen. Bijvoorbeeld 
omdat er thuis geen geld voor is, of omdat ze 
een stoornis of achterstand hebben waardoor 
extra begeleiding bij het spelen nodig is 
 
 

Kies van welk aanbod je gebruik wilt 
maken en vul daar het 
aanmeldformulier in: 
http://www.heppie.nl/vakanties/  

Stichting Heppie organiseert met ruim 
500 vrijwilligers jaarlijks meer dan 25 
zorgvakanties en 50 opvangweekenden 
en helpt op deze manier meer dan 1700 
kinderen aan een onbezorgde tijd. 

Stichting Jarige Job  Jarige Job helpt kinderen én daarmee het 
hele gezin door in ieder geval de belangrijkste 
dag van het jaar mogelijk te maken. Jarige 
Job geeft geen geld maar een verjaardagsbox 
ter waarde van € 35,- met alles erop en eraan 

www.stichtingjarigejob.nl 
 

Jarige Job werkt samen met de 
Voedselbank. Van de gezinnen die daar 
geregistreerd staan, is het duidelijk dat 
ze in financiële nood verkeren. Via de 
Voedselbank worden de anonieme 
boxen verspreid onder de ouders. 
Tevens werkt Stichting Jarige Job samen 
met andere maatschappelijke 
organisaties en instellingen die zich 
richten op de allerarmsten in Nederland. 
Zoals Jeugdsportfonds, 
Jeugdcultuurfonds, St. Leergeld en Het 
Vergeten Kind. 
 
 

https://www.stichtinghoogvliegers.nl/hoogvlieger-worden
https://www.stichtinghoogvliegers.nl/hoogvlieger-worden
http://www.rotary.nl/d1610/
http://www.heppie.nl/vakanties/
http://www.stichtingjarigejob.nl/
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Jeugdeducatiefonds  Het Jeugdeducatiefonds is opgericht om 
extraatjes te betalen voor basisschoolkinderen 
uit arme gezinnen. Uit het fonds kan bijv. de 
niet-verplichte ouderbijdrage worden betaald. 

http://www.jeugdeducatiefonds.nl/ 
 

Het fonds komt alleen in actie als er geen 
andere regeling is. 
Niet de ouders krijgen het geld, maar de 
school. 
Het fonds werkt voorlopig alleen in 
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den 
Haag en Leeuwarden. 
Het geld voor het fonds komt van St. 
Kinderpostzegels, Amsterdamse fondsen 
en particuliere donaties. 
 

 
 

http://www.jeugdeducatiefonds.nl/

