
 

Special over fondsenwerving 
 

Deel 1: waar fondsen op letten 
 

 
In dit eerste deel van de BIS-special over fondsenwerving zullen we relatief eenvoudig beginnen. In de 
delen hierna gaan we wat dieper in op de materie van het ontwerpen en opstellen van uw 
projectaanvraag, het schrijven van een brief en hoe u het beste met fondsen kunt communiceren.  
 

Fondsenwerving begint bij een goed begrip van waar fondsen op letten bij een aanvraag. Fondsen 
stellen voorwaarden aan de aanvragende stichting en de partnerorganisatie, het project, maar ook aan 
hoe het project wordt ingediend. 
 

De aanvragende stichting moet doorgaans aangemerkt zijn als ANBI, dus ook voldoen aan de eisen 
voor ANBI’s, die zeer redelijk en haalbaar zijn. Een jaarverslag en jaarrekening moeten vindbaar zijn op 
de website. Enkel een jaarrekening of enkel een jaarverslag is dus niet voldoende. Het moet beide in 
orde zijn. Een beleidsplan is ook een vereiste voor de ANBI, maar de meeste fondsen vragen hier niet 
om. Het mag ook verwacht worden dat de stichting bestuurd wordt door minimaal drie bestuursleden. 
Heeft u er minder dan drie, ga dan op zoek naar een derde en ga als een voltallig bestuur functioneren. 
Ook van de partnerorganisatie mag verwacht worden dat deze ervaring heeft en qua capaciteit in staat 
is om het voorgestelde project uit te voeren en te monitoren. 
 

Fondsen stellen in- of expliciet eisen aan elk project. Het ene fonds is gericht op onderwijs, het andere 
op medische projecten, maar dat is niet wat we hier bedoelen. Een project moet voldoen aan redelijke 
normen. Deze normen zijn heel divers en niet punt voor punt op te noemen, maar zijn zelf goed in te 
vullen door kritisch naar uw eigen project te kijken. Enkele voorbeelden waar u zelf verbeteringen kunt 
aanbrengen: 

 Vraagt u om een gebouw, maar is niet goed uitgewerkt wat er in dat gebouw gaat gebeuren? 

 Is het helder hoe het project op termijn op eigen benen kan komen te staan? 

 Dient u een project in waarvan de (lokale) overheid op de hoogte zou moeten zijn, maar dit 
niet is? 

 Dient u een project in waarvan de overheadkosten relatief hoog liggen, bijvoorbeeld 15% of 
hoger? 

 Is de begroting van uw project erg hoog, waardoor niet duidelijk is of het wel hanteerbaar is 
qua uitvoering? 

 Etc. etc. 
Het is dus aan te raden om uw project allereerst inhoudelijk te toetsen aan de Sustainable 
Development Goals, zodat duidelijk is wat het doel en het effect is van het project, gekoppeld aan een 
specifiek deel van de SDG’s. Bespreek ook de duurzaamheid met uw partner om te zien of het project 
(direct of op termijn) op eigen benen kan staan en zo niet, waarom niet. Zo ja, onderbouw hoe en hoe 
lang dit duurt. Kijk naar de verhouding tussen investeringskosten en lopende kosten. Zoek ook 
vergelijkbare projecten van andere stichtingen of grotere goede doelen en leer hiervan. Daarnaast is 
het heel nuttig om websites van fondsen door te nemen. U kunt lezen welke projecten ze eerder 
hebben gesteund, hoe groot of klein deze projecten waren en via de betreffende stichtingen navragen 
hoe de aanpak was in deze projecten. Sommige fondsen hebben een online quickscan en veel fondsen 
kunnen u informatie geven over hun voorwaarden. 
 

Verder wil het oog ook wat: zorg dat uw project op papier wordt gezet met oog voor spelling en 
grammatica. Zorg voor een nette brief en een nette presentatie van uw project middels een inhoudelijk 
en qua ontwerp aantrekkelijk projectplan. Gebruik uw logo, maak een titelblad en inhoudsopgave, 
nummer uw pagina’s en neem foto’s op in het projectplan. 
 

Belangrijke tip: Sommige fondsen hanteren een (online) aanvraagprocedure of -formulier. Verwijs bij 
het invullen nooit naar het projectplan of andere bijlagen, maar neem de moeite om een antwoord 
volledig uit te schrijven. 
 

In Deel 2: Soorten financiering en planning van uw fondsenwervende activiteiten 


