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1. Aanleiding 
 

Waarom deze module? 
 
Wie een goed idee heeft voor zijn of haar dorp, heeft een projectplan nodig om het idee tot uitvoering 
te brengen. Een goed projectplan is nodig om subsidie aan te vragen en fondsen te werven. Het is 
een grote teleurstelling wanneer je project geen financiering krijgt omdat het projectplan niet voldoet. 
Het kan lastig zijn om een goed idee, gebaseerd op een goed gevoel, op papier te krijgen, vooral 
omdat het voor de initiatiefnemers zo vanzelfsprekend lijkt. Deze module helpt je stapsgewijs door het 
planvormingsproces heen.  
 
“Waar is al dat werk voor nodig?” vraag je je misschien af.  
Een volledig projectplan is belangrijk om de volgende redenen: 
 

 Fondsen of subsidieverstrekkers hebben een degelijk onderbouwd en inspirerend verhaal 
nodig. Zij kennen de situatie ter plekke vaak niet en kijken niet met dezelfde 
vanzelfsprekendheid en enthousiasme tegen het voorstel aan als de initiatiefnemer;  

 Een projectplan dwingt je om alle facetten van het project onder de loep te nemen en te 
garanderen dat het plan haalbaar en toekomstbestendig is. 
 

We merken hierbij wel op dat het projectplan niet hetzelfde is als het (digitale) aanvraagformulier voor 
provinciale subsidie of voor het aanvragen van financiering bij een fonds. Het projectplan voeg je 
uiteraard wel als bijlage toe wanneer je (digitale) aanvraagformulieren op stuurt.  
 
Deze module geeft een beschrijving van het planvormingsproces. Een projectplan schrijven is geen 
soloactie. Door meer mensen bij het planvormingsproces te betrekken wordt het idee van 
verschillende kanten bekeken, aangevuld en realistisch uitgewerkt. Bovendien levert die afstemming 
draagvlak op voor het plan waardoor het sterker wordt;  
 

 

Wat komt er in deze module aan bod? 
 

 Planvormingsproces 

 Aandachtspunten voor het aanvragen van provinciale subsidie Leefbaarheid en 
Gemeenschapsvoorzieningen 

 Aandachtspunten voor het aanvragen van financiering bij fondsen 

 Opzet projectplan  

 Voorbeelden uit de praktijk en fondsen  
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2. Planvormingsproces 
 
Een planvormingsproces is niet te vangen in een rechttoe rechtaan stappenplan. Daarom vind je 
hieronder de verschillende onderdelen van het planvormingsproces met een beschrijving. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idee 
Het begint uiteraard bij een idee. Een individu, groep of organisatie uit het dorp heeft een idee voor de 
leefbaarheid in het dorp. Het kan ook zijn dat de gemeente aanspoort op een bepaalde ontwikkeling 
die door het dorp wordt opgepakt. 

Draagvlak vinden 
Voordat je je idee verder kunt uitwerken zijn medestanders nodig. Dit zijn bewoners, verenigingen en 
ondernemers uit het dorp, organisaties die in het dorp werkzaam zijn en de gemeente.  
Dit kun je onder andere bereiken door: 

IDEE 

Planvormings-
proces 

Draagvlak 
vinden 

Samenwerking 

Projectteam 

Inspireren 

Gemeente 

Go-no go 
moment 

Planning 

Financiering 

Detailinformatie 
verzamelen 

Rechtspersoonlijk-
heid 

Schrijfproces 

PROJECTPLAN 
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- Een bewonersavond organiseren 
- Het onderwerp als thema op een jaarvergadering van de dorpsbelangenorganisatie op de 

agenda zetten 
- Netwerken tijdens bijvoorbeeld een nieuwjaarsbijeenkomst, bij de sportclub of op het 

schoolplein. Maar ook op de sociale media kan een idee gelanceerd worden.  
- Een enquête houden 
- Een artikel in de lokale kranten laten publiceren 
- Het idee bespreken op het spreekuur van een wethouder 
- Een plaatselijk raadslid aanspreken 

Samenwerking 
Samenwerking levert veel op: 

- Meer kennis, contacten, ervaring  
- Samen sta je sterk: gedeelde verantwoordelijkheid, gezamenlijk belang 
- Aansluiten bij meer doelstellingen en daardoor meerwaarde van het plan  
- Verbreding van de doelgroep van het project  
- Grotere kans van slagen voor het vinden van financiering  
- Mogelijkheden om te lobbyen 
- Co-financiering 

 
Voorbeelden van samenwerkingspartners zijn: verenigingen/stichtingen, dorpshuis, 
dorpsbelangenorganisatie, bibliotheek, school, huisarts, jongerenwerk, kerk, zorg- en 
welzijnsorganisaties, woningbouwcorporatie, verpleeghuis, gemeente, landschapsbeheerders, 
ondernemers, kunst en cultuur organisaties en een toeristische organisatie of recreatieschap. 

Projectteam 
Een projectteam bestaat uit enthousiaste mensen met verschillende capaciteiten. Door te bepalen ‘wie 
je kent’, ‘wat je kent’ en ‘wat je kunt’, kun je besluiten of er nog mensen aan de groep moeten worden 
toegevoegd. Maak een taakverdeling zodat de leden van het team datgene doen waar ze goed in zijn 
en waar ze energie van krijgen.  
 
Neem als projectteam de vrijheid om naargelang het proces vordert, het team uit te breiden of in te 
krimpen.  
 
Een externe, onafhankelijke procesbegeleider kan het team door het proces heen helpen, de vaart 
erin houden, overzicht houden en ervoor waken dat er geen stappen worden overgeslagen. Dit kan 
bijvoorbeeld een medewerker zijn van de gemeente, een ondersteuningsorganisatie of welzijnswerk. 

Inspireren 
Om je idee verder vorm te geven, kun je je laten inspireren door voorbeelden die in het land voor 
handen zijn. Ervaringsdeskundigen vertellen over het algemeen graag over hun project en delen hun 
ervaringen en tips. Er wordt door subsidieverstrekkers en fondsen waarde gehecht aan innovatieve 
ideeën. Vooral zien wat er nog niet is, beter of anders kan is dus een groot voordeel van het feit dat 
anderen het wiel al hebben uitgevonden. Deze voorbeelden zijn te vinden op www.vkkfdg.nl/leng en 
op www.gelderlandsociaal.nl en bovendien is het altijd toegestaan om even te bellen met één van de 
partners van het Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen. 

Gemeente  
Door het plan bij de gemeente te bespreken wordt duidelijk of er: 

1. Draagvlak is (bestuurlijk, ambtelijk en politiek) 
2. Aansluiting gevonden kan worden bij gemeentelijk beleid 
3. Verbreding van het plan naar aangrenzende beleidsterreinen mogelijk is of nodig is 
4. Ambtelijke uren beschikbaar zijn voor begeleiding en ondersteuning van het projectteam 
5. Mogelijkheden zijn voor financiering en samenwerking 

Go-no go moment 
Voordat je het projectplan tot in details uitwerkt, is het goed om een go-no go moment in te plannen. 
Bijvoorbeeld aan de hand van de volgende indicatoren: 

- Aantoonbaar draagvlak in het dorp 
- Aantoonbaar draagvlak bij de gemeente 

http://www.vkkfdg.nl/leng
http://www.gelderlandsociaal.nl/
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- Pitch het idee bij fondsen en subsidieverstrekkers om te horen of het in aanmerking komt voor 
financiering 

- Financiële haalbaarheid, gebaseerd op een globaal kostenplaatje 

Planning 
Maak een planning door van achter naar voren te werken. Er mag niet met de uitvoering van een 
project worden gestart voordat subsidie of donatie van een fonds is toegewezen. De provincie 
controleert de subsidieaanvraag op volledigheid als deze twee weken voor de sluitingsdatum wordt 
ingediend. 
Financiering 
Wees je bewust van de indieningsdata van de subsidietranches. Houd vervolgens rekening met de 
termijnen die nodig zijn voor het aanvragen van cofinanciering bij fondsen bijvoorbeeld. Vraag dit na 
bij de cofinancierders. Het Oranjefonds geeft inmiddels aan al 4 maanden nodig te hebben voordat 
een aanvraag verwerkt is.  
Projectonderbouwing 
Verschillende onderdelen van het projectplan moeten onderbouwd worden. Bij de financiële paragraaf 
zijn offertes, intentieverklaringen en toezeggingen van cofinancierders nodig. Het activiteitenplan dat 
bij het project hoort vergt ook de nodige tijd om samen met de doelgroep(en) (bijvoorbeeld  de 
gebruikers van het dorpshuis) samen te stellen. Houd rekening met vertraging door vakanties, het 
ontbreken van papieren, het niet kunnen bereiken van de juiste persoon, enzovoort. Trek voor het 
schrijven van het projectplan gerust een half jaar uit.  
Voortraject 
Hoe lang het duurt voordat een projectteam zich buigt over het projectplan is per dorp en per project 
verschillend. Wees je er vooral bij grote projecten van bewust dat je een lange adem nodig hebt.  

Financiering 
Denk niet altijd aan de geijkte paden om de kosten van het project te dekken.  

- Bespaar kosten door vrijwilligerswerk te doen, zowel bij de uitvoering van het project als het 
structurele beheer (specifiek van toepassing voor gemeenschapsvoorzieningen en 
ontmoetingsplekken) 

- Vraag korting aan uitvoerders (bijvoorbeeld omdat bepaalde werkzaamheden door vrijwilligers 
worden uitgevoerd) en geef die korting op als co-financiering (specifiek van toepassing voor 
gemeenschapsvoorzieningen en ontmoetingsplekken) 

- Crowdfunding (Voorwaardelijke crowdfunding: Iedere bewoner zegt toe een bijdrage te 
betalen als het project door gaat)  

- Zoek sponsoren, vrienden, donateurs, zowel eenmalig als structureel. 
- Acties  
- Zie fondsen als expert en projectpartner: Vraag aan een fonds wanneer een project meer 

kans maakt op financiering. Hierdoor kan het zijn dat je de doelgroep van het project moet 
uitbreiden. 

- Door je doelstelling en doelgroep te verbreden, kun je financiering vinden bij meer fondsen.  
- Zoek aansluiting bij de taken en doelstellingen van de gemeente en maatschappelijke 

organisaties, zodat zij bepaalde onderdelen van het project voor hun rekening kunnen nemen. 
Bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid om voor specifieke doelgroepen een voorziening in te 
richten, zoals een loket voor mantelzorgers, een inloopcafé of een jeugdsoos.  

Detailinformatie verzamelen 
Om een projectplan te schrijven is het volgende nodig:  

- Probleemanalyse: wat is de oorzaak, wat is nodig, biedt het oorspronkelijke idee de beste 
oplossing, welke alternatieven zijn er, om welke reden vallen de alternatieven af? 

- Samen met belanghebbenden bepalen wat je wilt bereiken. Formuleer het doel van je project 
en stel samen met de gebruikers een activiteitenprogramma op.   

- Samen met belanghebbenden bepalen hoe je kunt bereiken wat je nodig hebt. 
- Kansen (zoals nieuwe activiteiten) inventariseren die dankzij het project mogelijk worden 
- Het ontwerp (als het een gemeenschapsvoorziening of ontmoetingsplek betreft) 
- De beheersvorm en onderhoudsplan (als het een gemeenschapsvoorziening of 

ontmoetingsplek betreft) 
- Effectrapportage: wat zijn de gevolgen van het project en wegen de kosten op tegen de 

baten? Kijk hierbij zowel naar de leefbaarheid, de fysieke leefomgeving, de onderlinge 
samenwerking, zowel voor het dorp zelf als de regio (gemeente/buurdorpen) 
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- Kosten in detail proberen te bepalen door offertes op te vragen en vergelijkbare projecten te 
consulteren 

- Exploitatiebegroting voor vijf jaar, onderbouw de exploitatiebegroting zo goed mogelijk. 
Bereken zo reëel mogelijk de omzet van de horeca op aantal personen en aantal consumpties 
per persoon. Reken je niet rijk! 

- Verzamel de bijlagen die door de subsidieverstrekker of het fonds worden opgevraagd 
(doorloop vroegtijdig al eens het digitale aanvraagformulier zonder het te verzenden, zodat je 
weet wat er gevraagd wordt) 

Rechtspersoonlijkheid 
Fondsen en subsidies worden niet op persoonlijke rekeningen gestort, dus een initiatiefgroep heeft 
een eigen zakelijke rekening nodig. Om een zakelijke rekening te openen, moet een initiatiefgroep bij 
de KvK ingeschreven staan. Zodoende is een rechtspersoonlijkheid onontkoombaar. Met het 
oprichten van een rechtspersoonlijkheid beschrijf je de organisatie en diens doelstelling in de statuten. 
Hiervoor moet je langs de notaris. Bij VKK-FDG kun je modelstatuten ontvangen die je zelf kunt 
aanpassen. Zo worden de kosten bij de notaris lager. 
 
Het is ook mogelijk om je initiatief door de dorpsbelangenorganisatie of het bestuur van de 
gemeenschapsvoorziening (dorpshuis, Kulturhus of MFC) te laten ‘adopteren’. Die organisatie treedt 
dan op als officiële projectindiener. Ook organisaties die eerder subsidie hebben ontvangen, komen in 
aanmerking, tenzij het dezelfde activiteit of investering betreft.  

Schrijfproces 
Verwerk de verkregen informatie tot een projectplan en bedenk wat voor de subsidieverstrekker en 
voor fondsen interessante informatie is. Dat kan betekenen dat je zaken moet uitschrijven die voor jou 
niet van belang lijken, maar dat wel zijn voor potentiële financierders. Verdiep je dan ook goed in hun 
voorwaarden en programma’s.   
Zorg dat iemand met affiniteit voor het schrijven van projectplannen deze taak op zich neemt. Laat 
mensen die tot nu toe bij het proces waren betrokken meelezen, maar vraag ook een buitenstaander 
die het plan met ‘vreemde ogen’ leest om feedback te geven m.b.t. leesbaarheid, lengte, enthousiast 
verhaal, duidelijkheid, enzovoort.  
Controleer of alle benodigde bijlagen compleet en correct zijn.  
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3. Aandachtspunten voor het aanvragen van provinciale 

subsidie Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 
 
- De aanvraag voldoet aan het uitvoeringsprogramma sociaal profiel 2014 “verbinden, verbreden, 

versnellen” (http://www.gelderland.nl/programma-sociaal-profiel#documenten) en past binnen de 
doelstellingen van het statenbesluit Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen 2013-2015.  

- De aanvraag wordt ingediend door een rechtspersoon (bijvoorbeeld een dorpsraad of een 
bestuur van gemeenschapsvoorziening).  

- De aanvraag heeft een breed draagvlak bij de bevolking en wordt aantoonbaar ondersteund door 
de gemeente. Gemeenten kunnen zelf subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van 
leefbaarheids- en accommodatiebeleid.  

- Er is altijd sprake van cofinanciering, minimaal 25%. NB Voor gemeenschapsvoorzieningen geldt 
een maximum subsidie van 50%.  

- De aanvraag moet aan alle regels voldoen die staan beschreven in  
a. De regels subsidieverordening vitaal Gelderland 2011. Het betreft paragraaf 5.5. Met 

ingang van 29 januari 2014 is deze paragraaf gewijzigd. U vindt de aanpassingen in dit 
document beschreven vanaf pagina 10.  

b. De Algemene Subsidieverordening Gelderland 1998.  

Deze documenten zijn te vinden op http://www.gelderland.nl/4/(95862)-Leefbaarheid-en-
gemeenschapsvoorzieningen,-subsidie.html)  

 

Selectiecriteria van Provincie Gelderland om subsidieaanvragen te 

beoordelen 
 
Provincie Gelderland beoordeelt de subsidieaanvragen en projectvoorstellen aan de hand van de 
volgende criteria: 
- Check op volledigheid aanvraag 
- Check op subsidie technische aspecten (is de onderbouwing correct, is de begroting correct en 

sluitend, zijn de kostenposten en toegezegde financiering voldoende hard bewezen, is er sprake 
van een correcte aanvrager/wordt aan de juridische bepalingen voldaan, enz.) 

 
In de Regels subsidieverordening vitaal Gelderland 2011 is een apart artikel opgenomen waarin de 
selectiecriteria benoemd zijn: 

Artikel 5.5.1.3 Selectiecriteria 
Bij de verdeling van de beschikbare middelen krijgen die activiteiten voorrang: 
a. die aantoonbaar breed draagvlak hebben in dorp en regio; 
b. die een vernieuwend karakter hebben; 
c. die voorzien in activiteiten die voor de langere tijd zijn geborgd; 
d. die niet-concurrerend zijn met nabij gelegen gelijksoortige voorzieningen; 
e. waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe technologieën; 
f. waarvoor niet eerder subsidie is ontvangen; 
g. die bijdragen aan een evenredige spreiding van de subsidiabele activiteit over de 
provincie Gelderland. 
 
Het laatste criterium is natuurlijk niet te beïnvloeden. Advies is goed na te gaan in hoeverre u zo goed 
mogelijk aan deze criteria kunt voldoen. 
 
 
 
 

http://www.gelderland.nl/programma-sociaal-profiel#documenten
http://gelderland.my-lex.com/Default.aspx?hitnr=0&t=635227990561473215&url=rn%3aroin%5e%5efile%3a%2f%2fR%7c%2f02%2f06%2f99%2f1%2f1.6%2f1238.xml&ref=hitlist_hl
http://sis.prv.gelderland.nl/brondoc/ALG/2014/PROVBLAD/SIS_13210.PDF
http://sis.prv.gelderland.nl/brondoc/ALG/2014/PROVBLAD/SIS_13210.PDF
http://gelderland.my-lex.com/Default.aspx?hitnr=1&t=634693225940123872&url=rn%3aroin%5e%5efile%3a%2f%2fR%7c%2f02%2f06%2f99%2f1%2f1.6%2f1081.xml&ref=hitlist_hl
http://www.gelderland.nl/4/(95862)-Leefbaarheid-en-gemeenschapsvoorzieningen,-subsidie.html)
http://www.gelderland.nl/4/(95862)-Leefbaarheid-en-gemeenschapsvoorzieningen,-subsidie.html)
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4. Aandachtspunten voor het aanvragen van financiering bij  

fondsen 

Aandachtspunten voor het aanvragen van financiering bij het 

Oranjefonds  
 
In februari 2014 meldde het Oranjefonds op haar website dat aanvragen voor ontmoetingsruimtes met 
de volgende algemene uitgangspunten worden verder geholpen: 
 
- De lokale gemeenschap de belangrijkste inkomstenbron is van ontmoetingsruimtes.  
- Het Oranje Fonds draagt graag bij aan activiteiten en voorzieningen die iets extra’s kosten én 

opleveren.  
- De activiteiten toegankelijk en aantrekkelijk zijn voor iedereen waarvoor ze bedoeld zijn.  
- De ruimte maximaal in gebruik is. Als een gebouw vaak op vaste tijden leeg staat, waarom dan 

niet samenwerken met een andere vereniging die ruimte nodig heeft?  
- De vaste groepen gebruikers ook met elkaar activiteiten ondernemen. 

 

Aandachtspunten voor het aanvragen van financiering bij het VSB 

fonds  

In februari 2014 meldde het VSB fonds op haar website de volgende criteria voor het aanvragen van 
financiering voor een dorps- of buurthuis: 

Algemene voorwaarden 
- Het pand staat in Nederland. 
- U vraagt aan namens een rechtspersoon, bij voorkeur een stichting of vereniging. 
- Het project (bouw of aanschaf inrichting) mag niet starten binnen de aanvraag- en 

behandeltermijn. 
- Het pand dient financieel exploitabel te zijn. Een exploitatiebegroting voor 3 jaar is een vereiste. 
- U moet de volgende stukken meesturen met uw aanvraag: kopie statuten van de stichting of 

vereniging voorzien van een handtekening van de notaris, recent (niet ouder dan 1 jaar) uittreksel 
uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, meest recente jaarrekening (balans en 
resultatenrekening). Wij kunnen alleen volledig gedocumenteerde aanvragen in  behandeling 
nemen. 

Eigendom 
- Als het pand eigendom is van de rechtspersoon namens wie u aanvraagt, dan kunnen wij 

bijdragen aan de bouwkosten. 
- Is het pand geen eigendom van de aanvrager dan dragen we alleen bij aan inrichtingszaken. 
- Als het pand geen eigendom is van de aanvrager dan dient er in principe een huurovereenkomst 

te zijn voor een periode van tenminste 10 jaar. 
- Mocht de ondergrond van het pand geen eigendom zijn van de aanvrager dan dient er een 

erfpachtrecht of opstalrecht gevestigd te zijn. 

Toegankelijkheid 
- Bij nieuwbouw gaan we er vanuit dat het pand toegankelijk wordt voor iedereen en dat dient in 

het bouwbestek meegenomen te zijn. 
- Bij verbouw van bestaande accommodaties kunnen we bijdragen aan specifieke 

toegankelijkheidsvoorzieningen. 
 
Zoek voor andere fondsen en projecten de voorwaarden of criteria voor het aanvragen van 
financiering op de betreffende websites.  
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5. Opzet projectplan 

Als bijlage bij het (digitale) aanvraagformulier voor subsidies of fondsen, voeg je het projectplan en de 
benodigde bijlagen toe.  
Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste onderdelen voor een projectplan. Mogelijkerwijs 
kun je niet alle onderdelen invullen, omdat ze niet relevant zijn voor je project. Het kan ook zijn dat je 
meer informatie wilt verstrekken, maar die niet kwijt kunt in onderstaande onderdelen. Schroom dan 
niet een extra hoofdstuk op te voeren, het is jullie plan. 
 
 
 

<Naam van het project> 
 

 
 

1. Inleiding 
 

 Beknopte, enthousiaste beschrijving van het project: wat wil je doen, wat is het achterliggende 
probleem en op welke kans(en) wordt met het project ingespeeld?  

 Projectindiener: wie vraagt/vragen het project aan en wat is haar/hun doelstelling, ambitie en 
werkveld? 

 Relatie van het project met doelstelling van de subsidieregeling waarvan subsidie wordt 
aangevraagd. 

 
 

2. Idee, achtergrond en motivatie 

 
2.1. Het idee 

 Waarom: aanleiding / probleembeschrijving; 

 Wat: de doelstelling van het project; 

 Hoe: omschrijving van de plannen; 

 Met wie: projectpartners. 
 

2.2. Achtergrond 

 Van idee tot uitwerking: Hoe kwam dit project tot stand? 
 

2.3. Motivatie 

 Waarom is dit plan de beste oplossing voor het probleem? 
o Waarom is dit project noodzakelijk voor de woonplaats, waarom voldoet de huidige 

situatie niet en welke alternatieven zijn verkend, maar ongeschikt gebleken?   

 Leidt het project tot nieuwe samenwerkingsverbanden? 

 Wat is het belang van het project voor de projectindieners en samenwerkingspartners? 

 Wat is het belang van het project voor de inwoners en de woonplaats? (Denk aan de 
positieve effecten van het project voor de leefbaarheid, ontmoeting en activiteiten) 

 Wat is het belang van het project voor het bedrijfsleven, de gemeente, de regio? 

 Overige positieve effecten zoals fysieke effecten, sociale effecten, 
werkgelegenheidseffecten (zowel kwantitatief als kwalitatief) 

 Kunnen er dankzij dit project nieuwe activiteiten ontplooid worden? 

 Leidt het project tot nieuwe samenwerkingsverbanden? 

 Wat is het belang van het project voor de projectindieners en samenwerkingspartners? 

 Wat is het belang van het project voor de inwoners en de woonplaats? (Denk aan de 
positieve effecten van het project voor de leefbaarheid, ontmoeting en activiteiten) 

 Wat is het belang van het project voor het bedrijfsleven, de gemeente, de regio? 

 Overige positieve effecten zoals fysieke effecten, sociale effecten, 
werkgelegenheidseffecten (zowel kwantitatief als kwalitatief) 
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3. Draagvlak en haalbaarheid 
 

3.1. Draagvlak 

 Beschrijving van draagvlak en hoe dat draagvlak is gepeild; 
Bijvoorbeeld bij bewoners, overheden, belangenorganisaties, projectpartners, 
bedrijfsleven en overige betrokkenen; 

 Draagvlak voor het beheer van de voorziening wat zich uit in vrijwillig beheer; 

 Beschrijving van het draagvlak bij de gebruikers van een voorziening, door een 
uitgebreide omschrijving van het activiteitenprogramma (voor ten minste twee jaar): wie 
organiseert wat, voor wie en voor hoeveel deelnemers. Aandacht voor diversiteit in het 
aanbod. 

 
3.2. Haalbaarheid 

 Eventuele knelpunten en kansen voor het slagen van het project 

 Toekomstplannen: lange termijn visie voor behoud van de voorziening 
 
Eventueel kan in dit hoofdstuk ‘communicatie’ en ‘vrijwilligersbeleid’ worden opgenomen als dit van 
toepassing is voor het op peil houden van het draagvlak en het verduurzamen van het project. 

 
 

4. Uitvoering 

 
4.1. Draaiboek van het project 

 Beschrijving van de precieze activiteiten die in het project worden uitgevoerd, welke 
stappen worden doorlopen, uit welke onderdelen bestaat het project.   

 
4.2. Planning 

 Chronologische planning van de activiteiten met een duidelijke start- en einddatum en een 
onderverdeling naar fasen; 
(Startdatum is de datum waarop de eerste uitgaven van het subsidiabele project worden 
gedaan. De einddatum is de datum waarop de financiële afronding van het subsidiabele 
project plaatsvindt.) 
 

4.3. Organisatie 

 Welke partijen zijn betrokken en wie is waarvoor verantwoordelijk (verdeling taken en 
verantwoordelijkheden); 

 Organisatie van projectmanagement en projectadministratie. 

 
 

5. Projectbegroting, dekkingsplan en exploitatie 

 
5.1. Projectbegroting 

 De kostenbegroting van het project gerelateerd aan de planning/fasen en waar nodig en 
mogelijk gespecificeerd in kostensoorten (bv. loonkosten, kosten derden, aanschaf 
materiaal etc) met onderbouwing als bijlage. Te denken valt aan contracten, offertes e.d. 
Maar ook van de gebruikte uurtarieven; 

 Aanbevelingswaardig is de kosten direct aan de te leveren prestatie te koppelen. 
 

5.2. Dekkingsplan 

 Het dekkingsplan voor het subsidiabele project; 

 Bijdragen van verschillende financiers (cofinanciering, fondsen, subsidie) met getekende 
verklaringen van toezeggingen; 

 Onderbouwing van de eigen bijdrage (investering in vrijwilligerswerk/korting op offertes, 
crowdfunding e.d.); 

 Onderbouwing van de noodzaak voor subsidie. 
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5.3. Exploitatie 

 Exploitatiebegroting voor 5 jaar 

 Beheer- en onderhoudsplan 

 Onderbouwing met bijvoorbeeld reële inschatting van de huuropbrengsten n.a.v. 
activiteitenprogramma. Zorg ervoor dat alle kosten en opbrengsten en 
samenwerkingsverbanden die hiermee gemoeid zijn ergens terugkomen in de teksten in 
de vorige hoofdstukken. Geen verrassingen.  

 Intentieverklaringen van gebruikers van de voorziening voor ten minste 5 jaar (om de 
exploitatiebegroting te onderbouwen) 

 

Bijlagen  
1 Statuten, inschrijving Kamer van koophandel, kopie van bankrekeningnummer 

 Verklaringen van samenwerking 

  

2.3 Meerjarenprogramma voor tenminste 2 jaar met vermelding van doelgroep en 
organisatoren 

 Kansen voor nieuwe activiteiten, initiatieven, faciliteiten, voorzieningen enz. 

 Kaart en/of foto’s van minder geschikte alternatieven 

  

3.1 Verslag o.i.d. van bijeenkomst(en)/enquêtes om draagvlak te peilen 

  

4.1 (ver)bouwtekeningen, inrichtingsplannen, ontwerpschetsen, sfeerbeelden e.d. 

 Onderbouwing kostenbegroting met contracten of offertes + onderbouwing opbouw 
uurtarief 

  

5.1 Offertes van bijv. aannemers 

 Getekende cofinanciering-verklaringen 

  

5.2 Exploitatiebegroting voor 5 jaar 

 Intentieverklaringen van gebruikers 

5.3  

 Beheersvorm, beheersplan 

 Intentieverklaringen van gebruikers van de voorziening voor ten minste 5 jaar 

 Onderhoudsplan 
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6. Voorbeelden uit de praktijk en fondsen 
 
 
Op de website http://vkkfdg.nl/leng/informatie/index.html en op www.gelderlandsociaal.nl worden 
voorbeelden verzameld van gehonoreerde subsidieaanvragen bij de Provincie Gelderland voor 
Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen. De indieners geven tips over hoe zij het projectplan 
hebben opgesteld. Op die manier leren we ook van elkaar. Ook op de websites van respectievelijk het 
Oranjefonds en het VSB fonds zijn inspirerende voorbeelden te vinden: 
http://www.oranjefonds.nl/oranjefonds/Ontmoetingsruimtes_voorbeeldfilms/ 
 
http://www.vsbfonds.nl/mens-maatschappij/regeling-dorps-en-buurthuizen/voorbeeldprojecten 

Hieronder treft u een selectie van mogelijk behulpzame fondsen en organisaties op 

het terrein van Mens & Maatschappij. 
 
Klik op de naam van de organisatie om bijbehorende website te bezoeken. 
 

Fonds (hyperlink naar website) Website uitgeschreven 
 Adessium Foundation http://www.adessium.org/nl/  

 Delta zeeland fonds http://www.deltazeelandfonds.nl/   

 Euroko Achmea Foundation http://www.achmeafoundation.nl/  

 Fonds 1818 http://www.fonds1818.nl/  

 Fonds Nuts Ohra http://www.fondsnutsohra.nl/  

 Fonds Psychische Gezondheid http://www.psychischegezondheid.nl/  

 Fonds Sluyterman van Loo http://www.fondssluytermanvanloo.nl/  

 Fonds Verstandelijk Gehandicapten http://www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl/  

 Fundatie van de Santheuvel, Sobbe http://www.fundatiesobbe.nl/  

 Haëlla Stichting http://www.haella.nl/  

 Innovatiefonds Zorgverzekeraars http://www.innovatiefondszorgverzekeraars.nl/  

 Insinger de Beaufort Charity Office http://www.insinger.com/nl/Services/Family%20Office  

 Iona stichting http://www.iona.nl/  

 Janivo stichting http://www.janivostichting.nl/  

 Jantje Beton (nationaal jeugdfonds)  http://www.jantjebeton.nl/  

 Johanna Kinderfonds http://www.johannakinderfonds.nl/home/  

 Kinderpostzegels Nederland http://www.kinderpostzegels.nl/templates/mercury.asp
?page_id=1474  

 Madurodam Steunfonds http://www.madurodam.nl/nl/  

 Mr. A. Fentener van Vlissingen Fonds   http://www.fentenervanvlissingenfonds.nl/  

 Nationaal Ouderenfonds http://www.ouderenfonds.nl/  

 Nederlandse Stichting voor het 
Gehandicapte Kind 

http://www.nsgk.nl/  

 Nuts Ohra Fonds http://www.fondsnutsohra.nl/  

 Oranjefonds http://www.oranjefonds.nl/oranjefonds/Oranje_Fonds_
Voor_sociale_initiatieven/  

 PIN http://www.knr.nl/pin/  

 Pius stichting http://piusstichting.nl/  

 Prins Bernhard Cultuurfonds http://www.cultuurfonds.nl/  

 Protestantse Diaconie http://www.pkn.nl/Paginas/Default.aspx  

http://vkkfdg.nl/leng/informatie/index.html
http://www.gelderlandsociaal.nl/
http://www.oranjefonds.nl/oranjefonds/Ontmoetingsruimtes_voorbeeldfilms/
http://www.vsbfonds.nl/mens-maatschappij/regeling-dorps-en-buurthuizen/voorbeeldprojecten
http://www.adessium.org/nl/
http://www.adessium.org/nl/
http://www.deltazeelandfonds.nl/
http://www.deltazeelandfonds.nl/
http://www.achmeafoundation.nl/
http://www.achmeafoundation.nl/
http://www.fonds1818.nl/actueel
http://www.fonds1818.nl/
http://www.fondsnutsohra.nl/Paginas/index.html
http://www.fondsnutsohra.nl/
http://www.psychischegezondheid.nl/
http://www.psychischegezondheid.nl/
http://www.fondssluytermanvanloo.nl/
http://www.fondssluytermanvanloo.nl/
http://www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl/
http://www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl/
http://www.fundatiesobbe.nl/
http://www.fundatiesobbe.nl/
http://www.haella.nl/
http://www.haella.nl/
http://www.innovatiefondszorgverzekeraars.nl/
http://www.innovatiefondszorgverzekeraars.nl/
http://www.insinger.com/nl/Services/Family%20Office
http://www.insinger.com/nl/Services/Family%20Office
http://www.iona.nl/
http://www.iona.nl/
http://www.janivostichting.nl/
http://www.janivostichting.nl/
http://www.jantjebeton.nl/
http://www.jantjebeton.nl/
http://www.johannakinderfonds.nl/home/
http://www.johannakinderfonds.nl/home/
http://www.kinderpostzegels.nl/
http://www.kinderpostzegels.nl/templates/mercury.asp?page_id=1474
http://www.kinderpostzegels.nl/templates/mercury.asp?page_id=1474
http://www.madurodam.nl/?page=8
http://www.madurodam.nl/nl/
http://www.fentenervanvlissingenfonds.nl/
http://www.fentenervanvlissingenfonds.nl/
http://www.ouderenfonds.nl/
http://www.ouderenfonds.nl/
http://www.nsgk.nl/
http://www.nsgk.nl/
http://www.nsgk.nl/
http://www.fondsnutsohra.nl/
http://www.fondsnutsohra.nl/
http://www.oranjefonds.nl/oranjefonds/jaarverslag-2012/?type=a&cc=&cy=&ya=&yp=&yu=e&aa=DR&aa=FL&aa=FR&aa=GL&aa=GR&aa=LB&aa=NB&aa=NH&aa=OV&aa=UT&aa=ZL&aa=ZH&aa=AR&aa=BO&aa=CU&aa=SA&aa=SM&ay=2012&ap=&au=e&sy=&sa=&su=e&py=&pa=&pu=e&view=g&x=48&y=20&gclid=CL7dxIeLtbwCFcuWtAod9QEAdg
http://www.oranjefonds.nl/oranjefonds/Oranje_Fonds_Voor_sociale_initiatieven/
http://www.oranjefonds.nl/oranjefonds/Oranje_Fonds_Voor_sociale_initiatieven/
http://www.knr.nl/pin/
http://www.knr.nl/pin/
http://piusstichting.nl/
http://piusstichting.nl/
http://www.cultuurfonds.nl/
http://www.cultuurfonds.nl/
http://www.pkn.nl/Paginas/Default.aspx
http://www.pkn.nl/Paginas/Default.aspx
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 Rabobank Coöperatiefonds http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/noo
rdgooiland/cooperatiefonds/  

 RCOAK http://www.rcoak.nl/  

 Revalidatie Fonds http://www.revalidatiefonds.nl/  

 Skanfonds http://www.skanfonds.nl/  

 Start Foundation http://www.startfoundation.nl/  

 Stichting DOEN http://www.doen.nl/  

 Stichting Het R.C. Maagdenhuis http://www.fondsenvoorouderen.nl/fondsen/3/stichting
_het_r_c_maagdenhuis/  

 Stichting Hulp na Onderzoek http://www.hulpnaonderzoek.nl/  

 Stichting Instituut Gak http://www.instituutgak.nl/  

 Stichting NSVP http://www.innovatiefinwerk.nl/  

 Stichting Zonnige Jeugd http://www.zonnigejeugd.nl/  

 Stimuleringsfonds Digitale Pioniers http://www.digitalepioniers.nl/  

 VSBfonds http://www.vsbfonds.nl/  

 ZonMW   http://www.zonmw.nl/nl/  

 

 

http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/noordgooiland/cooperatiefonds/
http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/noordgooiland/cooperatiefonds/
http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/noordgooiland/cooperatiefonds/
http://www.rcoak.nl/
http://www.rcoak.nl/
http://www.revalidatiefonds.nl/
http://www.revalidatiefonds.nl/
http://www.skanfonds.nl/
http://www.skanfonds.nl/
http://www.startfoundation.nl/
http://www.startfoundation.nl/
http://www.doen.nl/
http://www.doen.nl/
http://www.fondsenvoorouderen.nl/fondsen/3/stichting_het_r_c_maagdenhuis/
http://www.fondsenvoorouderen.nl/fondsen/3/stichting_het_r_c_maagdenhuis/
http://www.fondsenvoorouderen.nl/fondsen/3/stichting_het_r_c_maagdenhuis/
http://www.hulpnaonderzoek.nl/
http://www.hulpnaonderzoek.nl/
http://www.instituutgak.nl/
http://www.instituutgak.nl/
http://www.innovatiefinwerk.nl/
http://www.innovatiefinwerk.nl/
http://www.zonnigejeugd.nl/
http://www.zonnigejeugd.nl/
http://www.digitalepioniers.nl/
http://www.digitalepioniers.nl/
http://www.vsbfonds.nl/
http://www.vsbfonds.nl/
http://www.zonmw.nl/nl/
http://www.zonmw.nl/nl/

