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Handboek 
Sponsoring
en fondsenwerving voor non-profit 
organisaties

Het compleet vernieuwde Handboek 

Sponsoring en Fondsenwerving voor 

non-profit organisaties is een con-

crete, stap-voor-stap handleiding om 

te starten met of veel meer te halen 

uit sponsor- en fondsenwerving. Het 

biedt iedereen, ongeacht achter-

grond, opleiding en ervaring, houvast 

en praktische handreikingen om 

extra geldstromen te ontwikkelen, 

structureel of voor grote eenmalige 

projecten.  

 

Met veel actuele voorbeelden laten 

Hans van der Westen en Sofie Bie-

nert zien hoe theorieën en methodes 

in de praktĳk werken, mede dankzĳ 

de inbreng van vele ervaringsdeskun-

digen en specialisten. Zĳ gaan in op 

trends als de snelgroeiende wereld 

van fondsenwerving online, het veel-

belovende werven van nalatenschap-

pen en de veranderingen in de 

sponsormarkt.  

 

 

Over de auteurs 

Sofie Bienert (1974) en Hans van 

der Westen (1960) hebben samen 

ruim veertig jaar ervaring met 

vrijwel alle typen campagnes en 

technieken en in uiteenlopende 

non-profitsectoren. Beiden zijn 

partner van gespecialiseerd ad-

viesbureau Leenaers Verloop Van 

der Westen (lvwadvies.nl).

€  39,50

F O N D S E N B O E K  2 0 2 1

www.walburgpers.nl

320 pagina’s 

formaat 16,3 x 24,6 cm 

genaaid gebonden 

ISBN 9789462492820 
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Het meest complete en betrouwbare 
overzicht van vermogensfondsen

Zoekt en gij zult vinden… 

Voor wie op zoek is naar finan- 

ciële ondersteuning voor een  

speciaal project is de website 

www.fondsenweb.nl een onmis-

baar hulpmiddel. FondsenWeb 

biedt het meest complete en  

betrouwbare overzicht van 1.416 

Nederlandse vermogensfondsen 

met een maatschappelijk, cultu-

reel en liefdadig doel. De gege-

vens zijn afkomstig van de 

fondsen zelf, betrouwbaarder  

kan niet!  

 

Scherpere munitie voor  

fondsenzoekers! 

Voor fondsenwervers die met 

scherp willen schieten voor hun 

aanvragen biedt FondsenWeb 

echt alle mogelijke munitie.  

FondsenWeb maakt het zoeken 

voor fondsenwervers heel gemak-

kelijk. Er zijn legio zoeksleutels. 

Naast vertrouwde gegevensvel-

den als adres, doelstelling en  

aanvraagprocedure zijn ook de 

gegevens over de aanwezigheid 

en beschikbaarheid van een jaar-

verslag en/of beleidsplan terug te 

vinden.  

 

 

De website voor  
succesvolle  

fondsenwerving! 

1.416 fondsen up-to-date!

Kijk voor meer informatie en  
abonnementsvormen op:  

 
www.fondsenweb.nl

www.fondsenweb.nl
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Op dit moment heeft u de vijfentwintigste  
editie van het FondsenBoek in handen. 
 
Begin 1986 nam de Stichting ‘Het Nederlands 
Informatiecentrum voor Fondsen’ (afgekort NIF) 
onder leiding van Rob Ravelli het initiatief tot 
een uitgave waarin een aanzienlijk aantal in 
Nederland werkzame fondsen met naam, 
adres en toelichting zou worden vermeld. 
Doelstelling van het in 1983 opgerichte NIF 
was ‘het zonder winstoogmerk bevorderen van 
het eigentijds en optimaal functioneren van 
particuliere stichtingen met een maatschappe-
lijk, cultureel en liefdadig doel, alsmede van 
particuliere instellingen welke een gelijk of ge-
lijksoortig doel nastreven’. Het NIF rekende 
daartoe ook het verbeteren van de toeganke-
lijkheid van de informatie over Nederlandse 
(vermogens) fondsen. In het voorwoord van de 
eerste editie van het FondsenBoek dat in 1987 
verschijnt, schrijft voorzitter Welling van het 
NIF: ‘Daaraan bestaat onder de huidige econo-
mische omstandigheden en de opbloei van 
het particulier initiatief meer dan ooit be-
hoefte’. Alsof de tijd heeft stilgestaan. 
Het FondsenBoek is daarna uitgegroeid tot een 
jaarlijkse uitgave en een onmisbaar hulpmid-
del voor wie op zoek is naar financiële steun.  
 
Fondsen doen hun werk belangeloos en de 
populariteit van fondsen groeit. Daarmee is in 
de afgelopen jaren ook het aantal opgenomen 
fondsen gegroeid. Het FondsenBoek was de 
eerste uitgave op dit gebied en is nog steeds 
het bekendste naslagwerk. 
 
De door de overheid beoogde transparantie in 
de filantropische sector, verplicht Nederlandse 
vermogensfondsen vanaf januari 2014 meer 
gegevens, waaronder beleidsplannen en  
financiële informatie, openbaar te maken. 

Deze transparantiedoelstelling beoogt fond-
sen te stimuleren hun gegevens adequater in 
te vullen. Het heeft er bovendien voor gezorgd 
dat een aantal gegevensvelden zijn toege-
voegd die eerder geen deel uitmaakten van 
het FondsenBoek. In deze editie is de informa-
tie verder uitgebreid. Naast vertrouwde gege-
vensvelden als adresgegevens, doelstelling en 
aanvraagprocedure zijn inmiddels ook gege-
vens over de aanwezigheid van en beschik-
baarheid van een jaarverslag en/of beleidsplan 
terug te vinden. Over het gevolgde beste-
dingsbeleid en de eigen financiële positie zijn 
eveneens meer gegevens dan voorheen terug 
te vinden. Dit proces zal naar verwachting de 
komende jaren steeds verder worden doorge-
zet. 
 
De nieuwe editie van FondsenBoek blijft inspe-
len op deze ontwikkeling. De gebruiker is op 
deze manier verzekerd van betrouwbare en zo 
actueel mogelijke informatie. De teksten zoals 
u ze in deze uitgave aantreft zijn opgenomen  
op basis van de gegevens zoals deze door de 
betreffende fondsen openbaar zijn gemaakt. 
De uitgever heeft deze gegevens waar moge-
lijk gecheckt en aangevuld, alsmede geünifor-
meerd, bewerkt en geredigeerd waar dat 
gewenst leek ter bevordering van het gebrui-
kersgemak, consistentie en taalgebruik.  
 
De voor de gebruiker soms verwarrende type-
ring ‘fonds op naam’ is op andere wijze dan 
voorheen in deze uitgave verwerkt. Eerder 
vonden we de fondsen op naam terug op de 
plaats waar het Prins Bernhard Cultuurfonds 
was terug te vinden. De fondsen op naam val-
len immers onder het beheer van dit fonds. In 
de praktijk bleek dat deze fondsen door nie-
mand werden opgemerkt en dat het begrip 
‘fonds op naam’ jaar in jaar uit uitgelegd moest 

Over het FondsenBoek 2021
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worden. Sinds de vorige editie zijn de fondsen 
op naam tussen de overige fondsen terug te 
vinden. Bij het betreffende fonds leest u dat de 
weg voor een aanvraag via het Prins Bernhard 
Cultuurfonds loopt. De gegevens van deze 
Fondsen op Naam zijn voor deze editie in sa-
menwerking met het Prins Bernhard Cultuur-
fonds aangevuld.  
 
De rol van fondsen wordt in onze maatschap-
pij steeds groter. Steeds meer mensen ontdek-
ken dat het mogelijk is om, naast subsidie van 
de overheid, financiering te krijgen vanuit het 
particulier initiatief in Nederland. Bijvoorbeeld 
van vermogensfondsen. Vermogensfondsen 
zijn fondsen die geld geven uit de opbrengst 
van hun eigen vermogen. Dit in tegenstelling 
tot fondsenwervende instellingen, die hun gel-
den werven bij het grote publiek. 
 
In FondsenBoek 2021 vindt u meer dan 1.400 
Nederlandse, particuliere vermogensfondsen 
die mensen en organisaties willen steunen bij 
hun activiteiten.  
 

U kunt dit boek gebruiken wanneer u op zoek 
bent naar financiële ondersteuning voor een 
activiteit of project. Het FondsenBoek 2021 
mag dan ook worden opgevat als een uitnodi-
ging aan financiële steunzoekers om deze 
fondsen te benaderen. Of het nu een maat-
schappelijk project betreft of een culturele ma-
nifestatie, een studiebeurs of de oplossing 
voor een achter standsituatie. Wanneer u of uw 
organisatie een plan heeft dat kan bijdragen 
aan de ontwikkeling van de samenleving dan 
komen de fondsenverstrekkers graag in con-
tact met u. 
 
De afgelopen jaren zijn dankzij het Fondsen-
Boek vele inspirerende relaties ontstaan tussen 
aanvragers en fondsenverstrekkers. Dat ook 
deze vijfentwintigste editie weer mag leiden 
tot creatieve ideeën, vruchtbare initiatieven en 
een verbeterde samenleving. 
 
De uitgever 
oktober 2020
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