Alternatieve partijen voor subsidieaanvragen
Hieronder staat een overzicht met informatie van overige subsidieverleners, verdeeld in twee categorieën.
Onder de kopjes “Maatschappij, sport en zorg” en “Cultuur en kunst” staat informatie over waarvoor
subsidie gegeven wordt. De aanbieders zijn op alfabetische volgorde opgenoemd.
Op de websites van deze organisaties leest u meer over de voorwaarden voor subsidie en de manier
waarop deze aangevraagd kan worden. Gemeente Schouwen-Duiveland kan niet bemiddelen bij deze
alternatieve subsidieaanvragen.

Maatschappij, sport en zorg


Delta Zeeland Fonds https://www.delta.nl/zeelandfonds
Het DELTA Zeeland Fonds verstrekt donaties aan maatschappelijke projecten en levert zo een
directe bijdrage aan de Zeeuwse samenleving. We doen dit door initiatieven te ondersteunen die
Zeeland en de Zeeuwen vooruit helpen. En die een structureel effect hebben in alle lagen van de
maatschappij. Nieuwe initiatieven, maar ook bestaande projecten die een nieuwe fase ingaan,
hebben een bijzondere aandacht van het fonds.



Fonds NutsOhra (FNO) https://www.fnozorgvoorkansen.nl/index.php?s=subsidie
Het Fonds richt zich op het stimuleren en financieren van initiatieven op het snijvlak van
gezondheidszorg en meedoen aan de samenleving voor kwetsbare groepen in onze samenleving
zoals mensen met een beperking of chronische aandoening. Wij willen de kansen vergroten van
mensen met een beperking of chronische aandoening om volwaardig aan de maatschappij mee te
kunnen doen.



Oranjefonds https://www.oranjefonds.nl/aanvragen
Het Oranje Fonds geeft financiële bijdragen aan heel uiteenlopende projecten. Het kan gaan om
investeringen in bijvoorbeeld een buurt- of opvanghuis maar ook om activiteiten voor jongeren,
migranten, of ouderen. Uw organisatie draagt bij aan het sociale gezicht van Nederland? U ziet
waar het beter kan en ontwikkelt activiteiten, als vrijwilliger of als professional? Klop eens aan bij
het Oranje Fonds voor financiële ondersteuning!



Provincie Zeeland https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen
Met subsidies voert de Provincie het provinciaal beleid uit. Met subsidie kunnen ondernemers zich
ontplooien en kunnen maatschappelijke organisaties activiteiten organiseren. Denk aan het
organiseren van een festival of sportmanifestatie. Subsidie is er ook voor agrarisch natuurbeheer,
cultuureducatie en het opknappen van oude woningen. Gemeenten, ondernemers, stichtingen en
particulieren kunnen gebruik maken van subsidieregelingen. Voordat u subsidie aanvraagt is het
zinvol meer te weten over de mogelijkheden voor subsidie.



Rabobank Oosterschelde https://www.rabobank.nl/lokale-bank/oosterschelde/sponsoring-enrabofondsen/
Rabobank Oosterschelde sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en
maatschappij. We zien graag een samenwerking waarbij twee partijen elkaar steunen. Wij helpen
u met onze mensen, diensten, kennis en/of geld. Als tegenprestatie vragen wij om publiciteit,
netwerkmogelijkheden of het organiseren van een activiteit.



Samenwerkingsfonds Zeeland via https://www.oranjefonds.nl/aanvragen
Dit is een samenwerking tussen de Provincie Zeeland, de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten
(VZG) en het Oranje Fonds. Het Samenwerkingsfonds Zeeland steunt projecten in Zeeland die
ervoor zorgen dat de provincie sociaal en leefbaar blijft. Het Samenwerkingsfonds Zeeland wil de
Zeeuwen stimuleren om samen actief te zijn en dingen te doen voor hun dorp of stad. Voor de
oprichters van het fonds zijn een aantal thema’s extra belangrijk: het verlenen van zorg door
mantelzorgers of andere vrijwilligers, het leefbaar houden van kleine kernen, het mogelijk maken
dat iedereen mee kan doen in de samenleving, ongeacht de sociaal-economische status en het
mogelijk maken dat iedereen een onderwijs kan volgen en werk kan vinden. De aanvraag loopt via
het Oranjefonds.



Stichting bevordering zorg Schouwen-Duiveland http://www.stichtingbevorderingzorg.nl/hoeaanvragen/
De stichting ondersteunt projecten die de gezondheidszorg of de maatschappelijke zorg op
Schouwen-Duiveland bevorderen. Het project leidt dus direct of indirect tot betere zorg. In
sommige gevallen komen ook projecten buiten Schouwen-Duiveland in aanmerking voor een
bijdrage.



Stichting Lezen https://www.lezen.nl/nl/ik-wil/een-projectaanvraag-indienen
Stichting Lezen bevordert het lezen in de Nederlandse en Friese taal en levert een bijdrage aan
het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur. Stichting Lezen ondersteunt vernieuwende
projecten die zijn gericht op leesbevordering en literatuureducatie. Er is budget voor specifieke
doelgroepen en specifieke onderwerpen. Wij nodigen u uit een projectaanvraag in te dienen.



Stichting Nutsfonds Zierikzee http://www.nutsfondszierikzee.nl/
Het fonds ondersteunt onder criteria initiatieven op Schouwen-Duiveland van stichtingen en
verenigingen op het gebied van kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, natuur en
milieu en educatie.



Stichting Renesse https://www.stichtingrenesse.nl/financiele-steun
Financiële steun kan worden gegeven aan organisaties, die activiteiten verrichten op het gebied
van recreatie, toerisme, cultuur, educatie en sport. Deze steun bestaat in de meeste gevallen uit
het verlenen van eenmalige subsidies. Voor een éénmalige bijdrage kan een verzoek worden
ingediend. Lees de richtlijnen voor het verlenen van financiële steun.



Stichting ZIGZAG (http://www.zigzagfonds.nl/collectieve-initiatieven/)
De stichting Zeeuwse Innovatie Groep/Zeeuwse Aanjaag Groep, kortweg ZIGZAG, is opgericht om
innovatieve initiatieven en vernieuwende ideeën een financiële impuls te geven. Het gaat daarbij
vaak om nieuwe ontwikkelingen die zonder aanjaagsubsidie niet goed van de grond komen omdat
de financiële en commerciële haalbaarheid nog onvoldoende kan worden aangetoond.
Ondersteuning van/voor zowel (startende) ondernemers als innovatieve projecten en collectieve
initiatieven. Het ZIGZAG-fonds wil met haar ondersteuning en subsidie nieuwe economische
kansen mogelijk maken en ook werkgelegenheid creëren.



Zeeuws Helden Fonds via https://www.oranjefonds.nl/aanvragen
Dit is een samenwerkingsfonds van de Provincie Zeeland en het Oranje Fonds. Zeeuwen zitten
heel sterk in een modus van zelfredzaamheid. Met dit Zeeuws Helden Fonds wil men een extra
duwtje kunnen geven aan wat er gebeurt op sociaal gebied om Zeeland nog socialer te maken.
Voorbeelden: het verlenen van zorg door mantelzorgers of andere vrijwilligers, het leefbaar
houden van kleine kernen, het mogelijk maken dat iedereen mee kan doen in de samenleving
ongeacht de sociaal-economische status en het mogelijk maken dat iedereen onderwijs kan
volgen en werk kan vinden. De aanvraag loopt via het Oranjefonds.

Cultuur en kunst


BankGiroLoterij Fonds van stichting DOEN http://bankgiroloterijfonds.doen.nl/
Programma voor kunst- en cultuurinitiatieven in Nederland



Blockbustersfonds http://www.blockbusterfonds.nl
Leningen of garantiebijdragen voor culturele publieksevenementen met een groot bereik.



Brabant C Fonds http://www.brabantc.nl/aanvraagprocedure/
Investeringsfonds met vernieuwende financieringsmogelijkheden voor culturele projecten.



Dioraphte https://www.dioraphte.nl/
Projecten en activiteiten op het gebied van muziek, theater, film, dans, literatuur en beeldende
kunst.



Fonds21 / Kunst en cultuur https://www.fonds21.nl/aanvragen
Uiteenlopende kunst- en cultuurprojecten.



Fonds voor Cultuurparticipatie / Jij Maakt het Mee https://www.jijmaakthetmee.nl/
Voor experimentele projecten (kunst & cultuur / erfgoed) die bijdragen aan de vernieuwing van de
cultuurbeoefening in de vrije tijd.



Mondriaan Fonds / bijdrage presentatie buitenland
https://www.mondriaanfonds.nl/aanvraag/bijdrage-presentatie-buitenland/
Voor subsidies die het mogelijk maken om in het buitenland te exposeren (o.a. reiskosten)



Mondriaan Fonds / Projectinvestering https://www.mondriaanfonds.nl/aanvraag/projectinvesteringinstellingen/

Regeling gericht op beeldende kunst projecten.


Mondriaan Fonds / Talentontwikkeling Beeldende Kunst
https://www.mondriaanfonds.nl/talentontwikkeling/
Diverse regelingen gericht op talentontwikkeling binnen de beeldende kunst



Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten / Programmering Festival Popmuziek
https://fondspodiumkunsten.nl/nl/subsidies/subsidie_programmering_festival_popmuziek/
Subsidies voor het programmeren van popfestivals met Nederlandse bands.



Prins Bernhard Cultuurfonds https://www.cultuurfonds.nl/aanvragen
Het Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap in
Nederland. Stichtingen, verenigingen en soms ook personen kunnen een aanvraag doen voor
financiële ondersteuning.



Prins Claus Fonds https://princeclausfund.org/apply
Voor artistiek hoogwaardige initiatieven in voornamelijk Afrika, Azië, Oost-Europa, Latijns Amerika
en het Caraïbisch gebied. Ook subsidies voor reiskosten van kunstenaars om internationaal te
kunnen exposeren.



Provincie Zeeland https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen
Met subsidies voert de Provincie het provinciaal beleid uit. Met subsidie kunnen ondernemers zich
ontplooien en kunnen maatschappelijke organisaties activiteiten organiseren. Denk aan het
organiseren van een festival of sportmanifestatie. Subsidie is er ook voor agrarisch natuurbeheer,
cultuureducatie en het opknappen van oude woningen. Gemeenten, ondernemers, stichtingen en
particulieren kunnen gebruik maken van subsidieregelingen. Voordat u subsidie aanvraagt is het
zinvol meer te weten over de mogelijkheden voor subsidie.



Rabobank Oosterschelde https://www.rabobank.nl/lokale-bank/oosterschelde/sponsoring-enrabofondsen/
Rabobank Oosterschelde sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en
maatschappij. We zien graag een samenwerking waarbij twee partijen elkaar steunen. Wij helpen
u met onze mensen, diensten, kennis en/of geld. Als tegenprestatie vragen wij om publiciteit,
netwerkmogelijkheden of het organiseren van een activiteit.



Stichting Nutsfonds Zierikzee http://www.nutsfondszierikzee.nl/
Het fonds ondersteunt onder criteria initiatieven op Schouwen-Duiveland van stichtingen en
verenigingen op het gebied van kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, natuur en
milieu en educatie.



Stichting Renesse https://www.stichtingrenesse.nl/financiele-steun
Financiële steun kan worden gegeven aan organisaties, die activiteiten verrichten op het gebied
van recreatie, toerisme, cultuur, educatie en sport. Deze steun bestaat in de meeste gevallen uit
het verlenen van eenmalige subsidies. Voor een éénmalige bijdrage kan een verzoek worden
ingediend. Lees de richtlijnen voor het verlenen van financiële steun.



Voucher Buitenland
https://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/voucherprocedure_presentaties_buitenland/
Subsidie voor o.a. reiskosten en verblijf voor een presentatie in het buitenland op het gebied van
digitale cultuur, vormgeving en architectuur.



VSB Fonds / Kunst en Cultuur https://www.vsbfonds.nl/kunst-cultuur
Uiteenlopende kunst- en cultuurprojecten



Zabawas https://www.zabawas.nl/
Voor projecten gericht op cultuur, natuur, geneeskunde, sport of educatie.



Zeelandia Cultuurfonds https://www.cultuurfonds.nl/aanvragen
Het Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap in
Nederland. Stichtingen, verenigingen en soms ook personen kunnen een aanvraag doen voor
financiële ondersteuning.

