
Wegwijzer subsidiemogelijkheden aangepast roeien

Naam Website Toelichting

ondersteuning voor verenigingen

Aanvraag.nl www.aanvraag.nl

Procedure indienen aanvraag voor een aantal Fondsen: Johanna kinderfonds, 

Revalidatiefonds, NSGK en Skanfonds

Johanna Kinderfonds www.johannakinderfonds.nl

Projecten gericht op het praktisch mogelijk maken van deelname aan 

verschillende 'vrije tijd' activiteiten kunnen ondersteund worden

Revalidatiefonds www.revalidatiefonds.nl

Het fonds zet zich in om de positie van mensen met een lichamelijke handicap 

of chronische ziekte te verbeteren en stimuleert de deelname aan het 

alledaagse leven!

Nederlandsche Stichting voor het gehandicapte kindwww.nsgk.nl

NSGK verstrekt bijdragen aan organisaties die zich inzetten voor kinderen en 

jongeren met een handicap.

VSB fonds www.vsbfonds.nl

VSBfonds wil bijdragen aan projecten die zich richten op mensen die beperkt 

worden in hun mogelijkheden om mee te doen in de samenleving.

Skanfonds www.skanfonds.nl

Skanfonds steunt projecten op het gebied van zorg en welzijn, zingeving en/of 

spiritualiteit. Een bijzondere vorm van ondersteuning zijn de Social 

Investments. Dit is een vorm van steunverlening waarbij non-profit 

organisaties een bijdrage krijgen voor de kosten die zij maken in de startfase.

Fonds Verstandelijk Gehandicapten www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl

Het Fonds verstandelijk gehandicapten steunt mensen met een verstandelijke 

handicap met projecten en activiteiten door het bijeenbrengen van 

geldmiddelen vanuit onder andere de nationale collecte.

Johan Cruyff Foundation www.cruyff-foundation.org/

Een organisatie die elke dag opnieuw jeugd in beweging brengt en houdt. De 

Foundation doet dat door projecten op te zetten en te ondersteunen die sport 

en spel stimuleren. Dat gebeurt altijd samen met verenigingen, scholen, 

sportbonden, bedrijven en overheden

Fonds Gehandicaptensport www.fondsgehandicaptensport.nl

Fonds Gehandicaptensport maakt sport mogelijk voor alle gehandicapten, 

zodat zij zich minder geremd en/of beperkt voelen in het dagelijkse leven. Het 

Fonds is van mening dat sport je lichamelijk en mentaal sterk maakt en 

daarom voor mensen met een handicap essentieel is. De missie is dan ook 

het werven van financiële middelen waardoor iedereen met een handicap 

overal kan sporten.

Bas van Goor foundation www.bvdgf.org sporten met diabetes

Stichting Dennis van der Zeijden www.dennisvanderzeijden.nl 

mensen met een (been)amputatie te motiveren en te stimuleren om activer te 

bewegen door het organiseren en ondersteunen van sportactiviteiten en door 

het geven van voorlichting.

Dirk Kuyt Foundation http://www.dirkkuytfoundation.nl

De Dirk Kuyt Foundation steunt en organiseert sportprojecten voor mensen 

met een beperking

Stichting Ik sport mee! www.iksportmee.nl

De doelstelling die wij als stichting “Ik Sport Mee” voor ogen hebben is de 

kinderen met een beperking de mogelijkheid bieden tot sporten en ze zo niet 

langer buitenspel laten staan

Oranjefonds www.oranjefonds.nl

Het Oranje Fonds steunt projecten op het gebied van sociale cohesie en 

sociale participatie

Kinderpostzegels Nederland www.kinderpostzegels.nl

Kinderpostzegels maakt kinderen en jongeren in Nederland bewust van de 

situatie van kinderen en jongeren in een achterstandspositie en stimuleert ze 

om actief te worden voor deze leeftijdsgenoten

Madurodam Steunfonds www.madurodam.nl

De doelstelling van het Madurodam Steunfonds is 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 e.e.a. zoals bedoelt in artikel 24 lid 4 van de successiewet 

1956., ook gehandicaptensport

Delta Zeeland fonds www.delltazeelandfonds.nl

Ondersteunen van initiatieven die zorgen voor een brede spreiding in de 

Zeeuwse Samenleving. We doen dit in vier aandachtsgebieden: sport en vrije 

tijd is er een

www.allegoededoelen.nl Totaal overzicht goededoelen

vrienden van Stichting Roeivalidatie www.roeivalidatie.nl

De VVR werft gelden voor een structuurfonds om de financiële gezondheid 

van de SRV op de lange termijn te garanderen. Daarnaast werven de 

Vrienden fondsen werven voor de aanschaf van boten

plaatselijke banken

bedrijven die ondersteunen in werven van fondsen

subsidiegezocht www.subsidiegezocht.nl

Subsidiegezocht is gespecialiseerd in het vinden van kansrijke 

financieringsbronnen in de wereld van (particuliere) vermogensfondsen. 

Subsidiegezocht ondersteunt uw organisatie om maximaal gebruik te maken 

van deze extra geldstroom.

subsidiewerf www.subsidiewerf.nl Subsidiewerf is een bedrijf dat u behulpzaam kan zijn bij het werven van fondsen.

Individuele ondersteuning

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-

maatschappelijke-ondersteuning-wmo informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

www.regelhulp.nl Via Regelhulp regelt u eenvoudig hulp, voorzieningen en ondersteuning.

Informatieve sites

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-

maatschappelijke-ondersteuning-wmo informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

www.regelhulp.nl Via Regelhulp regelt u eenvoudig hulp, voorzieningen en ondersteuning.

Chronische zieken en gehandicaptenraad 

Nederland www.cg-raad.nl

De CG-Raad zet zich in voor verbetering van de maatschappelijke positie van 

mensen met een handicap of chronische ziekte.

ondersteunende organisaties

diversie regionale sportservices of sportfederaties adviseren en ondersteunen in projecten en organisatie op gebied van sport

sportraad van gemeenten beleid en (financiele) ondersteuning van de plaatselijke gemeente op gebied van sport

vaak is er op de website van een gemeente ook meer informatie te vinden op 

het gebied van mogelijke subsidie-aanvragen

regionale organisaties/verenigigen/clubs

Rotary clubs

Lion clubs

Rabobank vestigingen
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