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ANMEC  

Onze ambitie is dat elk kind en elke 
jongvolwassene in de eigen omgeving 
een beleving heeft met natuur en 
duurzaamheid, en op school en 
kinderopvang daarover leert. 

 

Door: 

• Workshops, trainingen 

• Advies en ondersteuning 

• Uitlenen van digitaal en fysieke 
producten  



Subsidie, Fondsen 
& Crowdfunding 

  1. Subsidie  
• Overheidsgelden  
• Subsidie plafond (totale beschikbare bedrag) 

• Voorwaarden  

• Getoetst binnen overheid  
 

2. Fondsen 
• Vermogensfondsen/ filantropische instelling 

• Ambitie en doelen 

• Getoetst door bestuur van fonds 
• Relatie opbouwen 

 

3. Crowdfunding 
• Publieksfinanciering 

• Zonder financieel tussenpersoon 
• Platforms 

 



Welk fonds  past? 
  

1. Veel verschillende fondsen  
• Fondsenboek (digitaal en fysiek) 

 

2. Aansluiten bij doelen en ambitie van fonds 
• Zoeken naar een fonds dat past binnen de doelen van het 

project 

• Jouw project herschrijven naar de doelen en de ambitie 
van het fonds  

 



Maak het verschil 
  

 

1. Laat zien welke impact jouw project maakt  
• Wat kan gerealiseerd worden met de bijdrage van het 

fonds? 

2.  Het fonds herkent zich in jouw project 
• Sluit aan op doelen en ambitie 

• Gebruik dezelfde taal 

3. Duidelijk projectplan met een sluitende 
begroting 

 

 



Essentieel 
  

 

1. Let op doorlooptermijn, deadlines en 
vergaderdata van fondsen  

2. Bekijk criteria voor aanvragen  
• Rechtspersoon in KvK 

• Wel of niet gestarte projecten  

• Verantwoording   

3. Welke wijze communicatieve uitingen? 
• Gebruik van logo 

• Benoemen in persberichten 

 



Voor het indienen 
   

1. Opbouwen van relatie  
• Leg contacten met de fondsen voor indienen (opbellen)  

• Bereid gesprek voor: 
• Wie ben, wat doe je? 

• Waarom wil je iets? 

• Welk impact heeft het project? 

• Waar kunnen ze meer informatie vinden? 

• Vraag of het project past binnen de ambities van fonds 

 

2. Een financiële ondersteuning  
• Sprake van een ‘gun factor’ 

• ‘Goed gevoel’ bij hebben  
 



Na het indienen 
   

1. Tussentijdse vragen vanuit fonds  
• Onduidelijkheden  

 

2. Goedkeuren  
• Geheel 

• Deel vooraf betaald worden, deel na afronding en 
verantwoording 

3. Afwijzen  
• Opbellen, vragen naar reden  

• Verzoeken voor nogmaals indienen met aanpassingen  



Uitvoeren & 
Afronden  

   

1. Op de hoogte houden van project 
• Website, nieuwsbrieven 

• Uitnodigen  
 

2. Afronden  
• Verslag 

• Financiële verantwoording (bonnen bewaren) 



Financiering van buurtgroen 
 
  

1. Gemeente Amsterdam 
• Groene en duurzame subsidies : aanvragen financiering 
• Medebeheer groen en schoon: adopteren en beheren 
• Aanplant nieuwe bomen: op eigen grond 
• Groene daken en gevels: op eigen dak 

 

2. Groene buurtprojecten: 
• Groen in de Buurt (GiB) regeling: budget vanuit stadsdeel 
• Stadslandbouw- en Voedselinitiatieven: duurzaam en innovatief 
• Projectvoorbereiding duurzame initiatieven: circulaire economie 
 

3. Groene bewonersactiviteiten / initiatieven: 
• Fonds voor ‘Stadsdeel’, subsidie Bewonersinitiatieven stadsdelen,  potjes Huizen v/d 

Wijk in gebieden. 

 

https://www.amsterdam.nl/subsidies/subsidies-onderwerp/subsidies-duurzaam-0/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/zelfbeheer/
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid={F8C1D850-A801-469A-83A3-097E04EB483A}
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid={70FA1281-D6BE-44C1-B8F8-9418219BD5A8}
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid={000808EA-6167-40D7-853E-6CFAC69DC6EB}
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid={000808EA-6167-40D7-853E-6CFAC69DC6EB}
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid={000808EA-6167-40D7-853E-6CFAC69DC6EB}
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid={000808EA-6167-40D7-853E-6CFAC69DC6EB}
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid={1D452E36-8F3E-46F4-9854-BF98FF0C5AAA}


Overige Fondsen  
  • Betrekken bij Groen, 

https://www.landschapnoordholland.nl/projecten/pro
gramma-betrekken-bij-groen 

• Prins Bernard Cultuurfonds, 
https://www.cultuurfonds.nl/  

• Fonds NME, http://fondsnme.nl/    

• VSB fonds, https://www.vsbfonds.nl/  

• Triodos foundation, 
https://www.triodosfoundation.nl/  

• Rabobank stimuleringsfonds , 
https://www.rabobank.nl/particulieren/stimulering/  

• ANMEC, overzichtlijst van fondsen die betrekking 
hebben op natuur, duurzaamheid en sociaal, 
www.anmec.nl 
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Vragen?  
  


