
 

Special over fondsenwerving 
 

Deel 4: Het financiële deel van uw project 
 

 
Een van de belangrijkste onderdelen van uw projectplan is de financiële paragraaf. Hierbij hoort 
uiteraard de begroting, maar zeker ook het dekkingsplan. Deze paragraaf is zo belangrijk omdat – 
vanuit het oogpunt van iemand die uw aanvraag beoordeelt – de begroting in feite al een heel goed 
beeld zou moeten scheppen van uw project. 
 
Is de begroting heel helder, dan kan men er bijvoorbeeld aan aflezen hoe hoog de investeringskosten 
zijn en uit welke onderdelen deze bestaat. Ook is terug te zien hoe hoog de exploitatie is en hoe deze 
gedekt gaat worden. De verschillende onderdelen of fases van een project zijn terug te vinden in een 
begroting en er is te zien of rekening is gehouden met een post onvoorzien en welke wisselkoers is 
aangehouden.  
Is de begroting niet duidelijk, dan is het project waarschijnlijk ook niet heel goed uitgewerkt. Als het 
project goed wel is uitgewerkt, vergemakkelijkt dat het opstellen van een degelijke begroting. 
  
Wees u ervan bewust dat fondsen projecten naast elkaar zullen leggen. Als u een basisschool bouwt 
voor een bedrag van 150.000 euro en een andere stichting bouwt elders een basisschool van dezelfde 
grootte voor 60.000 euro, dan zal men zich afvragen waardoor dat verschil wordt veroorzaakt. 
Daarmee is het niet gezegd dat goedkope projecten beter zijn, maar u moet duidelijk kunnen 
overleggen hoe een begroting tot stand is gekomen en waarom u heeft gekozen voor deze begroting. 
Heeft u vaker met de betreffende leverancier of aannemer gewerkt? Heeft u eerder vergelijkbare 
projecten gedaan? Heeft u de begroting ook aan adviseurs voorgelegd? 
Als dit uw eerste project is, is het goed om vergelijkingsmateriaal te zoeken door met andere 
stichtingen te overleggen die in uw projectgebied werken of die vergelijkbare projecten elders hebben 
gedaan.  
 
In Deel 1 van deze special hebben we benoemd dat fondsen in- en expliciet eisen kunnen stellen aan 
een project. De begroting is vaak de eerste toets om te kijken of een project voldoet aan deze 
voorwaarden. In het algemeen gelden de volgende voorkeuren met betrekking tot het 
financieringsplaatje: 

- De meeste fondsen dragen actief uit dat ze geen exploitatie- of lopende kosten financieren. 
Dit betreft dus kosten die continu nodig zijn om een project of organisatie gaande te houden, 
zoals huur- of salariskosten. Als uw project eruit bestaat om ‘het licht aan te houden’ bij uw 
partnerorganisatie, dan zult u hiervoor geen of weinig steun vinden bij fondsen. Focus dus op 
investeringskosten of eenmalige programmakosten. 

- Een investeringsbegroting voor bijvoorbeeld bouwprojecten dienen door een aannemer of 
daartoe geschikte partij (dat kan ook uw partnerorganisatie zijn als deze voldoende ervaring 
heeft) te zijn opgesteld. Benoem in de begroting duidelijk de verschillende onderdelen die u 
ook in uw projectplan heeft beschreven. Zo kunt u ook zelf goed terugzien of er niets over het 
hoofd is gezien.  

- Eenmalige programmakosten kunnen wel bestaan uit loonkosten en kosten voor een locatie, 
maar dat hoeft voor een fonds niet per se een bezwaar te zijn als het project bijvoorbeeld 
bestaat uit trainingen die van grote meerwaarde zijn voor de doelgroep. Let er wel op dat 
uurvergoedingen en huurkosten bescheiden zijn en dat waar mogelijk gezocht wordt naar 
oplossingen om dergelijke kosten laag te houden.  

- Heeft u een doorlopend project, bijvoorbeeld een jaarlijks programma om mensen met een 
beperking fysiotherapie en andere zorg aan te bieden, dan is het lastig om dit maar eenmalig 
te doen. Dat betekent niet dat u niet van sommige fondsen een bijdrage zult krijgen, maar wel 
dat dit niet eeuwig door zal blijven gaan. Er is dus een aparte aanpak nodig om ook op de lange 
termijn dekking te vinden voor het project. Dit zal een combinatie moeten worden van 
particuliere donateurs, actieopbrengsten, bijdragen van fondsen en lokale fondsenwerving in 
het land zelf. Heeft u een meerjarig project waarvoor het moeilijk is financiering te vinden? 
Neem dan eens contact op met BIS voor een adviesgesprek.  



 
 
 
 
 

 
- Houd rekening met onvoorziene kosten. Maak met uw partner of de aannemer afspraken over 

hoe lang deze begroting geldig is en wees duidelijk dat onvoorziene kosten die eigenlijk wel 
begroot hadden kunnen worden, niet vanzelfsprekend voor uw rekening komen. Stel hiervoor 
een Memorandum samen en vermeld in uw projectplan ook dat deze afspraken zijn gemaakt 
tussen u en uw partner.  

- Maak een toelichting op de begroting, waarin u minstens vermeld hoe de begroting tot stand 
is gekomen, wat de gehanteerde wisselkoers is, welke afspraken u heeft gemaakt ten aanzien 
van onvoorziene kosten. 

- Maak uw begroting altijd in Excel en reken deze door met optelformules, zowel in de lokale 
valuta in de ene kolom als in euro’s in een kolom ernaast. Als u een begroting heeft gekregen 
van een aannemer, reken deze dan ook goed na. Als het een erg uitgebreide begroting is van 
meerdere pagina’s, vat deze dan samen door in Excel de hoofdposten te benoemen en te 
berekenen. Een fonds kan om uw aparte begroting vragen, los van het projectplan, en dan 
moet u een goed uitgewerkt document kunnen presenteren. Zorg dat alle mogelijke 
rekenfoutjes eruit zijn, zodat een fonds hier niet tegenaan loopt, met alle gevolgen van dien 
voor uw aanvraag.  

- Bij het bepalen waar u een aanvraag gaat indienen, kunt u in sommige gevallen bepaalde 
kostenposten voorleggen aan bepaalde fondsen. Kijk hiervoor goed naar wat een fonds graag 
wel of juist niet financiert. Vraagt een fonds niet specifiek welk deel van uw begroting u bij dit 
fonds wilt neerleggen, laat dit dan een fonds zelf om te bepalen.  

 
Fondsen kijken ook goed naar uw dekkingsplan:  

- Heeft u een subsidie aangevraagd bij een grote organisatie zoals Wilde Ganzen, vermeld dit 
dan duidelijk. 

o Als een partij als Wilde Ganzen bijvoorbeeld een derde van de begroting dekt, zorgt 
dat ervoor dat het project meer kans maakt om volledig gedekt te worden en dus 
uitgevoerd te worden.  

o Als uw project als door een strenge beoordelingsronde is geweest, dan is dat voor een 
fonds ook een soort referentie. 

- Een eigen bijdrage door u als stichting, maar ook door de projecteigenaar (NGO, school, kliniek, 
doelgroep) wordt als een pluspunt gezien. Dit mag ook in natura. 

- Heeft u verschillende aanvragen gedaan? Maak hiervan dan een overzicht en voeg dit toe aan 
uw aanvraag als aparte bijlage.  

 
In het volgende deel: Hoe presenteert u uw aanvraag? 

 


