
 

Special over fondsenwerving 
 

Deel 5: Uw aanvraag samenstellen en presenteren 
 

 
In de afgelopen delen heeft u gelezen waar fondsen op letten, waar u als aanvrager aan moet voldoen, 
welke projecten en kostenposten makkelijker of juist moeilijker in aanmerking komen voor financiering 
en hoe u een projectplan met begroting moet schrijven. 
 
Nu bent u er klaar voor om uw aanvraag te gaan samenstellen en uiteraard te beslissen naar welke 
fondsen u het toestuurt. Mocht u zelf geen fondsen kennen, leg uw projectplan dan aan BIS voor. 
Afhankelijk van het soort project (het land, het onderwerp, de doelgroep en de hoogte van de 
begroting) helpen wij u met het zoeken naar passende fondsen. Het is belangrijk dat de doelstelling 
van een fonds past bij uw stichting en uw project. Door een goede selectie te maken, kunt u met 
ongeveer 10 fondsaanvragen al een heel eind komen. Soms is een project echter zo bescheiden van 
omvang dat het beter is om maar 1 fonds te vragen het project volledig te financieren. Soms is een 
aanvraag bij Wilde Ganzen van grote toegevoegde waarde, en soms is dit niet nodig of haalbaar. BIS 
adviseert stichtingen bij het bepalen waar uw project ingediend kan worden, dus schroom niet om een 
afspraak te maken.  
 
Aanvraagdocumenten 
Dan, voor wat betreft de aanvraag zelf is het belangrijk om te weten dat niet elke afzonderlijke 
aanvraag apart hoeft te worden opgesteld. Elke aanvraag bestaat doorgaans uit de volgende 
documenten, in ieder geval volgens de BIS-methode: 

 Een nette begeleidende brief (download een voorbeeldbrief in het BIS-KennisNet) 

 Het projectplan  

 De volgende bijlagen: 
o Overzicht alle aanvragen 
o Uittreksel KvK (waarop uw actuele bestuurssamenstelling terug te zien is) 
o Kopie ANBI Beschikking 
o Kopie van de statuten 
o Jaarverslag en jaarrekening van het vorige boekjaar 

Zorg dat u een digitale map maakt, waarin al deze documenten terug te vinden zijn. Als een fonds niet 
expliciet aangeeft welke bijlagen er toegevoegd moeten worden, voegt u ze allemaal bij om uw 
aanvraag goed te onderbouwen. Als er duidelijk staat welke bijlagen men wil ontvangen, stuurt u 
alleen de gevraagde bijlagen. 
 
Tip: verstuur alle aanvragen op dezelfde dag of in dezelfde paar dagen. Dan is dat achter de rug en kunt 
u afwachten welke reacties u krijgt en hier verder naar handelen d.m.v. het beantwoorden van 
eventuele vragen, het versturen van een dankbriefje of anderszins wat nodig is. 
 
Aanvraagprocedures 
Verschillende fondsen hanteren verschillende aanvraagprocedures. De meest gangbare zijn: 
Per e-mail   (eventueel met een aanvraagformulier dat op de website te downloaden is) 
Per post   (eventueel met een aanvraagformulier dat op de website te downloaden is) 
Per online formulier  (waarbij bijlagen meestal geüpload dienen te worden) 
 
Een aanvraag indienen per e-mail gaat als volgt: u stuurt de digitale versies van uw brief, het 
projectplan en alle (of in ieder geval de gevraagde) bijlagen. In de e-mail stelt u zichzelf en de stichting 
kort voor en geeft u aan dat u graag een aanvraag wilt indienen bij <naam fonds> en legt daarbij kort 
uit voor welk project de aanvraag is. U verwijst naar de brief en het projectplan voor meer 
gedetailleerde informatie en de overige bijlagen voor meer ondersteunende informatie. U geeft in de 
e-mail ook aan dat u bereid bent een nadere toelichting te geven en geeft de contactgegevens waarop 
u bereikbaar bent.  
 
 

https://www.bureauinternationalesamenwerking.nl/wp-content/uploads/2018/06/Voorbeeld-begeleidende-brief.docx


 
 
 
 
 

 
Steeds minder fondsen werken via de reguliere post. Voor de fondsen die dit wel doen, kunt u alle 
benodigde stukken printen en in een nette A4-envelop doen. Als het mogelijk is, bindt uw projectplan 
dan netjes in met een kaftje of in een inbindspiraal. Qua volgorde van de stukken komt de brief dus 
bovenop komt te liggen, met het aanvraagoverzicht eraan vastgeniet, gevolgd door het projectplan en 
alle andere bijlagen in willekeurige volgorde.  
 
Online aanvraagformulieren zijn formulieren die toegankelijk zijn via de website van het betreffende 
fonds. Soms kunt u een inlognaam en wachtwoord aanmaken, zodat u de aanvraag kunt opslaan en 
later nog afmaken. Vaker echter moet u het formulier in één keer afronden, eventuele bijlagen 
uploaden en met een druk op de knop de aanvraag verzenden. U krijgt dan soms direct een bevestiging 
en kopie van uw aanvraag toegestuurd naar het mailadres dat u hebt opgegeven. Soms is dit niet het 
geval en moet u wachten tot het bestuur uw aanvraag bevestigt of zelfs pas na een tijdje behandeld 
heeft. 
 
Aanvraagformulieren 
Zeker niet elk fonds hanteert een aanvraagformulier. De fondsen die wel een aanvraagformulier 
hebben, hebben dit om ingediende projecten beter naast elkaar neer te kunnen leggen en van de voor 
hen belangrijke criteria overzichtelijk te kunnen bepalen in welke mate de aanvragen daaraan voldoen. 
Soms is het aanvraagformulier op de website beschikbaar, soms krijg je het pas als je een aanvraag 
hebt ingediend en soms moet het expliciet opgevraagd worden. Het lijkt veel werk om weer een extra 
formulier in te moeten vullen, maar ga ervan uit dat alle (of zeker de meeste) informatie al in uw 
projectplan staat. Met wat knippen, plakken en wat bijschaven is het zo ingevuld.  Sommige 
formulieren moeten ook ondertekend worden. In dat geval vult u het in, print u het uit, ondertekent u 
het formulier en scant u het weer in.  
 
Door bovenstaande stappen met zorg en aandacht te doorlopen, kunt u alle aanvragen klaarzetten, 
controleert u nog een keer of elke aanvraag compleet en correct is en gaat u de aanvragen versturen.  
En nogmaals: belt u gerust als u vragen hebt! 
 
 
In Deel 6: Verdere communicatie richting fondsen en verslaglegging over uw project 


