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Fonds 1818 geeft een financiële 
basis voor de financiering van 
het plein. 
 
Wat te doen als meer geld 
nodig is? 



Weet wat je wilt en waarom 

• Ben heel concreet en werk veronderstellingen uit. 
 
• Voor wie is het plein bestemd? 
 
• Doet de buurt mee? 
 
 
 



• Wat voor extra elementen zitten in het plan? Kinderen met 
obesitas of een beperking, veel allochtonen, sterk verstedelijkte 
omgeving etc. 
 
 Beperking 
 Sociale samenhang 
 Achterstand 
 Gezondheid 

 
 
• Is het mogelijk om gebruik te maken van maatschappelijke 
stages of stagiaires uit het groen onderwijs. 



Maak je plan 

Gebruik deel 2 van het aanvraagformulier op 
www.groeneschoolpleinen.nl als leidraad. 



Welke fondsen passen bij deze 
doelen? 

• Oranjefonds: alleen als echt zware buurtfunctie. 
Via NL Doet en Burendag kleine donaties mogelijk. 
 
• Madurodam Steunfonds: achterstandsscholen, liefst in DH. 
 
• Prins Bernhard Cultuurfonds: alleen via vriendenstichting. 
 
• ANWB Fonds: educatieve natuurprojecten voor kinderen 
 
 

  



• Jantje Beton:  
Groene speelprojecten 
Subsidie voor buitenspelen 
Loterij: opbrengst lotenverkoop 50/50. 11 t/m 25 sept. 2013 
 
• Rabobank Coöperatie- en Ondersteuningsfonds Zoetermeer - 
Vlietstreek  
 
•Rabo Coöperatiefonds Zuid-Holland Midden 
 
• Midden-Delflandfonds 
www.recreatiegebied-midden-delfland.nl/frameset.asp?menu=4&v1=999&page=465 

 



Gemeenten 

• Heel divers hoe ze hiermee omgaan 
 
• Meestal geen geld, soms wel materialen 
 
• Wel nodig voor vergunningen etc. 
 
• Doen soms een deel van het beheer/ onderhoud 
 

 



Stichting Vrienden Van… 

Nadeel:  
• Oprichten kost geld en onderhouden van de stichting kost tijd 
en energie. 
 
Voordeel:  
• Bij sommige fondsen kan de school niet terecht maar de 
vrienden van wel, omdat het een stichting is. 
 
• De vrienden hebben donateurs die jaarlijks een bedrag storten. 
Dit zijn niet alleen ouders. 
 
• Bij grote giften van een particulier is een ANBI-status of SBBI-
status handig. 
 
• Inzamelingen niet alleen voor het groen. 
 



Andere manieren om geld 
binnen te halen… 

• Sponsoring: bedrijven geven geld of stellen materiaal ter 
beschikking. Willen een tegenprestatie. 
Lees het sponsorprotocol. 
 
• Wervingsacties eventueel via www.steun.nl of 
www.baltusfundraising.net 
 
• Wat doen ouders zowel als werk als in hun vrije tijd? 
 
• Doen bedrijven waar ouders werken aan maatschappelijk 
betrokken ondernemen? 
 
• Crowdfunding: groenbeweegt.nl 

http://www.steun.nl/

