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Fondsenwerving en financiering van vakantiekampen
Goede vakantiekampen organiseren dat is de droom voor elke orga-
nisatie die kindervakanties organiseert. En als je wilt dat deze kam-
pen toegankelijk zijn voor alle kinderen, komt er vaak een knelpunt 
tevoorschijn: hoe komen we aan voldoende geld?

Een goede reden om eens goed naar de inkomstenkant te kijken wat 
er allemaal gedaan kan worden om wat extra inkomsten bij elkaar te 
sprokkelen. In deze folder vind je een aantal mogelijkheden.
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Goede vakantiekampen organiseren, met goed getrainde vrijwilligers 
en spetterende activiteiten. Dat is de droom van elke organisatie die 
kindervakanties organiseert. En als je wilt dat deze kampen toegan-
kelijk zijn voor alle kinderen, komt er vaak een knelpunt tevoorschijn: 
hoe komen we aan voldoende geld?.

Of je nou wilt gaan zwemmen met de kinderen, naar een pretpark wilt, 
ze wilt trakteren op iets lekkers, je de vrijwilligers een dag wilt trainen in 
een specifiek onderwerp of de vrijwilligers wilt bedanken aan het eind 
van de week… het kost allemaal een paar euro’s. En dan hebben we 
het nog niet eens over de huur van de accommodatie, het vervoer er 
naar toe en de verzekering! Tegelijk wil je de prijs voor de deelnemers 
zo laag mogelijk houden, zodat iedereen mee kan gaan. 

Een goede reden om eens goed naar de inkomstenkant te kijken: 
wat kan er allemaal gedaan worden om wat extra inkomsten bij 
elkaar te sprokkelen. In deze folder vind je een aantal mogelijkheden.

De tijd dat vrijwilligersorganisaties voor vakantiekampen alleen op 
basis van steun van de overheid  konden werken is voorbij. Aan subsi-
dieregelingen zijn steeds strengere voorwaarden verbonden. De aan-
dacht voor goede voorzieningen in vakanties is niet meer vanzelf-
sprekend bij alle gemeenten. Gelukkig zijn er wel gemeenten die 
vakantiekamporganisaties en jeugdwerkorganisaties financieel blij-
ven ondersteunen, maar dat doen zij niet alleen; tegenwoordig zijn 
altijd medefinanciers nodig. Het is dus de uitdaging voor de 
vrijwilligers om zelf creatief te zijn om geld en materialen bij elkaar te 
sprokkelen.Deze folder van het Steunpunt KinderVakanties geeft 
handvatten om het werven van inkomsten wat makkelijker te maken. 
In deze folder gaan we in op een aantal onderdelen rond een ge-
zonde financiering van vakantiekampen. Tevens verwijzen we naar 
een aantal andere uitgaven, waar nog meer tips voor sponsoring en 
fondswerving te vinden zijn.

Aanvullingen op de informatie uit deze folder zijn welkom!  Via de 
website www.steunpuntkindervakanties.nl kunnen participanten 
ervaringen over fondsenwerving en sponsoring verder met elkaar uit-
wisselen! 

We wensen iedereen veel succes bij de organisatie van de 
vakantiekampen!

Steunpunt KinderVakanties

1  INLEIDING

Bij elk project hoort een begroting. Daarin bekijk je welke kosten je 
gaat maken en hoe je de nodige middelen bijeen krijgt.

2.1 STAPELFINANCIERING
Het zou natuurlijk prettig zijn om de begroting met een bron van 
inkomsten in een keer kloppend te hebben, maar vaak is dat he-
laas niet het geval. Vaak is het een zoektocht naar verschillende 
geldbronnen om zo uiteindelijk voldoende budget te verkrijgen. Bij 
vakantiekampen zijn vaak de deelnemersgelden de grootste bron van 
inkomsten, bij kampen via (sport)verenigingen zitten de financiën 
voor kampen vaak versleuteld in de contributie. 
Een financiering die uit meerdere bronnen komt wordt een ‘stapel-
financiering’ genoemd. Financiering is afkomstig van:

• Donaties / erfstellingen
• Opbrengsten van evenementen en sponsoring
• Begroten zonder geld
• Opbrengsten uit bv. loterijen
• Projectsubsidies
• Deelnemersgelden
• Contributies

Een stapelfinanciering is zo opgesteld dat de combinatie van geld- 
en goederenstromen genoeg opbrengt om als organisatie niet in de 
rode cijfers te gaan. De schijf ‘begroten zonder geld’ wordt hieronder 
wat duidelijker behandeld, en aan ‘sponsoring’ is een aparte para-
graaf besteed in deze folder.
Een stapelfinanciering vereist een goede planning en een penning-
meester heeft (meestal) hulp nodig van collega-vrijwilligers om een 
goede stapelfinanciering te realiseren. 

2.2 BEGROTEN ZONDER GELD
Het onderwerp ‘begroten zonder geld’ in de stapelfinanciering ver-
dient enige uitleg. Eigenlijk is het een combinatie van de uitgaven 
beperken en slimme inzet van vrijwilligerswerk. Vrijwilligers hebben allen 
verrassende ideeën, vaardigheden en kennis voor het rondkrijgen 
van de financiering van de kampen! 
Een voorbeeld: als organisatie wil je een nieuwe website hebben en 
een van de vrijwilligers blijkt websites te bouwen voor zijn werk of als 
hobby. En wellicht is hij bereidt of hij die nieuwe website wil maken en 
ben je zeer weinig geld kwijt voor de nieuwe website! 

Het principe ‘begroten zonder geld’ kan uiteraard op veel meer 
manieren; dit principe is bij vrijwilligersorganisaties meestal bekend, 
gezien het feit dat hun ‘goud’ de vrijwilligers zelf zijn.

2  INKOMSTEN WERVEN
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JE EIGEN NETWERK
Zoals de slogan was ‘een beter milieu begint bij jezelf’ geldt het 
eigenlijk ook voor de financiering van vakantiekampen. Kritisch kijken 
naar je eigen omgeving en netwerk kan eenvoudig onverwachte 
inkomsten genereren. 
Als je op een kantoor werkt, kan je de leidinggevende eens vragen 
of ze het kamp met kantoorartikelen willen helpen, bijvoorbeeld (ge-
kleurd) papier, plakband, potloden, pennen etc. Zo sponsoren zij in 
natura een deel van de knutsel- en tekenspullen. Of  wellicht kan het 
kopieerwerk van de kampboekjes voor de deelnemers bij iemand 
op het werk gedaan worden? Veel bedrijven hebben ook sponsor-
materialen (ballen, pennen, keycords, etc.), die ze graag uitdelen.

3.1 LANDELIJK
De landelijke overheid (Den Haag) heeft het welzijns- en jeugdbeleid 
en het vrijwilligerswerk gedecentraliseerd naar gemeenten.  Soms 
stelt het rijk landelijke stimuleringssubsidies ter beschikking waarbinnen 
kindervakanties kunnen vallen, zoals bij de regeling vrijwillige inzet in 
2010-2012 of deskundigheidsbevordering voor onderdelen van het 
vrijwillig jeugdwerk. Deze zijn vooral relevant voor landelijke vrij-
willigersorganisaties, maar kunnen ook interessant zijn voor samen-
werkende organisaties vanuit het Steunpunt KinderVakanties. 
Subsidieregelingen worden landelijk bekend gemaakt. Via het Steun-
punt KinderVakanties kunnen participanten elkaar informeren over 
mogelijke regelingen. Dus is het handig om af en toe op de websites 
kijken van de overheid om te kijken of er nieuwe regelingen zijn, waar-
bij de website van het  ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport waarschijnlijk het meeste aansluit: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/subsidies-vws

3.2 LOKAAL
Gemeenten willen dat álle kinderen en jongeren optimaal kunnen 
opgroeien in hun gemeente. Zij stimuleren daarom allerlei activitei-
ten voor jeugd en jongeren vanuit verschillende subsidieregelingen. 
Daarbij hanteren gemeenten verschillende criteria, afgeleid van het 
beleid van de gemeentelijke coalities (het college van burgemeester 
en wethouders) en de samenstelling van de gemeenteraad.  Bij veel 
gemeentes vallen vakantiekampen, jeugdwerk en vrijwilligersbeleid 
onder ‘welzijn’. 

Gemeenten zijn vanaf 2014 verantwoordelijk voor het totale jeugd-
beleid. Jeugd- en jongeren(werk)organisaties zijn voor gemeentes 
belangrijke partners bij het realiseren van een optimaal opgroei-

3  OVERHEID

klimaat voor kinderen en jongeren. Per gemeente zijn regelingen 
verschillend georganiseerd. Vanuit verschillende beleidsterreinen stel-
len gemeenten subsidieregelingen vast. Deze zijn vooral interessant 
voor lokale organisaties.
 Landelijke organisaties kunnen soms via gemeenten deelnemers
bijdragen vergoed krijgen als er regelingen bestaan voor armoede-
bestrijding. Vaak zorgen intermediairs zoals de jeugdzorg en 
maatschappelijk werk voor de uitvoering van deze financiële 
tegemoetkoming, als zij helpen bij het werven van deelnemers.
 Voor lokale organisaties is het van belang om te weten wat er speelt 
in de gemeente op het terrein van jeugdbeleid. Kijk waar je met je 
kampen kan aansluiten op het beleid van jouw gemeente. Als je 
goed kan aangeven waarom vakantiekampen belangrijk zijn voor 
het bereiken van hun beleidsdoelen, dan heb je een ingang om een 
subsidie aan te vragen. 

GOED CONTACT MET DE GEMEENTE
Om goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden, loont het om 
goed contact te hebben met een ambtenaar van de gemeente. 
Maak een afspraak en ga een keer langs. Vertel wat jullie organisatie 
doet en waarom de vakantiekampen belangrijk zijn voor de kinde-
ren. Vraag politici en medewerkers van de gemeente met je mee 
mee te denken hoe het werk gesteund kan worden. 

Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen met de 
gemeenteraad. Kijk welke partijen het jeugdwerk willen ondersteu-
nen en vraag of ze met je mee willen denken. Zij hebben ingangen bij 
ambtenaren en het overleg met de burgemeester en wethouders. 
Uiteraard is dit bij kleinere gemeentes wat eenvoudiger dan in grotere 
zoals Amsterdam, waar de gemeente ook nog eens in verschillende 
deelgemeenten is verdeeld. In dat geval is investeren in contact met 
de ambtenaar waarschijnlijk makkelijker.
Nodig wethouders, politici en ambtenaren uit 
om een keer langs te komen bij een activiteit of 
een bijeenkomst met vrijwilligers. Informeer hen 
na afloop van het kamp met een foto-impressie 
waaruit blijkt dat een bijdrage van de gemeente 
goed besteed is en gewaardeerd wordt.

JEUGDBELEID
Jeugdwerk is een belangrijk onderdeel van 
het lokale jeugdbeleid, en daarbinnen krij-
gen jeugdwerkorganisaties en stichtingen voor 
vakantiekampen vaak gemeentelijke subsidie, met name vanuit 
regelingen voor vrijwillige inzet.  Tegenwoordig worden budgetten 
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TIP
Nodig wethouders, politici en 

ambtenaren uit om een keer langs 
te komen bij een activiteit of een 

bijeenkomst met vrijwilligers. 
Informeer hen na afloop van het 

kamp met een foto-impressie waaruit 
blijkt dat een bijdrage van de 
gemeente goed besteed is en 

gewaardeerd wordt.



voor welzijnsactiviteiten door gemeentes via aanbestedingen ver-
deeld. In iedere gemeente is dit anders georganiseerd. Ook binnen 
het vrijwilligersbeleid zijn verschillende regelingen. Soms zijn binnen 
wijkbudgetten financiën voor jeugdactiviteiten beschikbaar. In ge-
meenten zijn vaak zowel professionele welzijnsorganisaties als vrij-
willigersjeugdwerk. Deze laatste krijgen vaak per aangesloten lid een 
(kleine) subsidie. Ook zijn vakantiekampen soms onderdelen van het 
totale contract dat welzijnsorganisaties met gemeenten afsluiten. 
De omvang van deze financiële afspraken en de plaats van vakan-
tiekampen daarin verschilt per gemeente en per organisatie. 
Vakantiekampen worden bij uitstek vanuit vrijwilligersorganisaties ge-
organiseerd. Deze organisaties kunnen deels vanuit het jeugdbeleid, 
maar ook vanuit andere regelingen zoals de WMO (zie verderop) 
financiële ondersteuning krijgen. Soms ondersteunen (deel)gemeen-
tes voorzieningen in de vakanties voor specifieke groepen kinderen 
en vraagt men aan organisaties om vakantie(kamp)activiteiten voor 
en met hen te organiseren. Vaak is het voorkomen van overlast in 
vakantieperioden een motief, maar steeds vaker is ook het belang 
van voorzieningen die bijdragen aan het leren en de schoolresultaten 
daarbij een motief. 

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
Sommige gemeenten investeren in de kennis en kunde van vrijwilli-
gers en  verstrekken subsidie voor deskundigheidsbevordering van vrij-
willigers. Meestal gaat het daarbij om specifieke onderwerpen, zoals 
‘het omgaan met moeilijk gedrag’ of ‘In Veilige handen - het voor-
komen van ongewenst gedrag’. Om er achter te komen of de ge-
meente hiervoor geld beschikbaar stelt kan je op de website van de 
gemeente kijken. Een andere mogelijkheid is contact opnemen met 
de gemeenteambtenaar die gaat over het beleidsgebied welzijn en/
of jeugd. Ook bestaat de mogelijkheid dat dit valt onder de WMO.

WMO
Een andere mogelijkheid is de WMO, waar de vrijwillige inzet binnen 
gemeenten meestal ondergebracht is. In 2007 is de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning ingegaan en één van de prestatievelden van 

de WMO is vrijwilligerswerk. Elke gemeente heeft een eigen beleid 
voor de WMO, helaas ligt vaak de nadruk op de mantelzorg en is 
het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk binnen de WMO (nog) een 
ondergeschoven kindje. Iedere gemeente heeft een WMO-raad. Het 
is raadzaam te kijken hoe deze is samengesteld en of het belang van 
voorzieningen voor kinderen en jongeren via deze WMO-raden aan-
dacht krijgt. Via de websites van de gemeente kan je de criteria voor 
de uitvoering van de WMO vinden, evenals de samenstelling van de 
WMO-raad.

4.1 ALGEMEEN
Simpel gezegd is het doel van een fonds: het werven én weggeven 
van geld. Elk fonds is opgericht met een bepaald doel. Ze hebben 
eigen criteria en stellen specifieke eisen aan projecten. In Nederland 
zijn enkele duizenden fondsen van enorm groot tot zeer klein. De ver-
eniging van Fondsen in Nederland (FIN) heeft de fondsen op een rijtje 
gezet op de fondsendiskette en in een fondsenboek.
www.fondsenboek.nl

Kindervakanties vallen over het algemeen onder ‘welzijn’ en/of ‘vrij-
willigerswerk’, en er zijn zeker een aantal fondsen voor te vinden die 
dat willen ondersteunen. Fondsen zijn landelijk, regionaal of lokaal 
gericht. Ook zijn fondsen gericht op specifieke doelgroepen, bij-
voorbeeld kinderen met een bepaalde ziekte of die opgroeien met 
specifieke risicofactoren. Ook zijn fondsen soms op een bepaalde 
leeftijdsgroep of geloofsovertuiging gericht.
Vaak weet de plaatselijke notarissen welke fondsen er binnen een 
gemeente mogelijk geïnteresseerd zijn in jullie activiteiten, dus het is 
altijd handig daar eens contact mee op te nemen met de vraag of 
hij of zij met je mee wil denken. 

Er zijn teveel fondsen om in deze folder te beschrijven. Om fondsen te 
vinden die vakantiekampen willen ondersteunen kan het ook nuttig 
zijn om het ‘fondsenboek’ er op na te slaan, of een zoektochtje op 
internet te maken. Zie ook de website: www.fondswervingonline.nl. 

VOORBEELDEN VAN ENKELE LANDELIJKE FONDSEN

4.2 VSBFONDS
De missie van het VSBfonds volgens de website: Het VSBfonds wil 
bijdragen aan het behoud en de verbetering van een leefbare Ne-
derlandse samenleving door de participatie, ontplooiing en educatie 
van personen in Nederland te bevorderen. Om dit doel te bereiken 

4  FONDSEN 
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stelt het fonds financiële middelen beschikbaar voor activiteiten op 
de terreinen zorg en welzijn, kunst en cultuur, sport en vrije tijd en 
natuur en milieu. Website: www.vsbfonds.nl

4.3 SKANFONDS
De missie van het Skanfonds volgens de website: Skanfonds staat voor 
een samenleving waarin ieder mens telt en mensen elkaar helpen. 
Vanuit katholieke inspiratie en traditie steunen wij organisaties die zich 
richten op: ‘de versterking van sociale cohesie’, ‘de zorg voor kwets-
bare mensen’ en ‘het behoud van (im)materieel religieus erfgoed.’ 

Een kamp kan uiteraard gezien worden als ‘versterking van soci-
ale cohesie’ en als je enkele deelnemers hebt die extra aandacht 
nodig hebben zou dat gezien kunnen worden als ‘zorg voor kwets-
bare mensen’. Helaas werkt het niet zo gemakkelijk. Eén van de voor-
waarden is dat geen reguliere activiteiten gefinancierd worden. Een 
kamp is iets wat elk jaar plaats vindt, en dus regulier. Ook wil het fonds 
dat er meerdere financiers zijn en dat de organisatie zelf ook mee-
betaald. Om te kijken of een project slagingskans heeft, heeft het 
Skanfonds een quickscan op de website staan. Als de quickscan aan-
geeft dat het project kans maakt, wordt aangeraden een aanvraag 
in te dienen. Website: www.skanfonds.nl/

4.4 ORANJEFONDS
De missie van het Oranjefonds volgens de website: Het Oranje Fonds 
bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun 
ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maat-
schappij. Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en 
anderzijds sociale participatie bevorderen.
Met andere woorden: het fonds geeft financiële steun aan activitei-
ten en projecten die het maatschappelijk welzijn en/of de sociale 
cohesie bevorderen. Ook projecten op het gebied van sociaal-
cultureel werk (minderheden, gehandicapten, etc.), deskundigheids-
bevordering en methodiekontwikkeling komen in aanmerk. Belangrijk 
om te weten is dat het Oranjefonds erg buurtgericht is, waardoor 
projecten die de sociale cohesie in een wijk versterken een goede 
kans maken om door het Oranjefonds te worden ondersteund.
Website: www.oranjefonds.nl

4.5 JANTJE BETON
Helaas is Jantje Beton in 2011 gestopt met het ondersteunen van 
vakantiekampen. Toch kan je nog wel enige ondersteuning van 
Jantje Beton krijgen, je zult er alleen wel voor moeten werken: als je 
meehelpt met de collecte van Jantje Beton gaat de helft van de 

opbrengst die jouw organisatie ophaalt, naar jouw eigen vereniging 
om in kader van buitenspelen te besteden. En….. buitenspelen doen 
kinderen ook in vakantiekampen!.  Website: www.jantjebeton.nl
Dezelfde formule geldt voor de Grote Clubactie; als je kampen van-
uit een vereniging ondersteunt, kan je door deelname aan de grote 
clubactie collecteren en 80% van de opbrengst voor je eigen organi-
satie behouden! Zie www.clubactie.nl

4.6 REGIONALE & PLAATSELIJKE FONDSEN EN SERVICECLUBS
Bovengenoemde fondsen zijn veelal bekend en werken landelijk, of 
hebben een afdeling die landelijk werkt. Naast deze fondsen zijn er 
ook diverse fondsen die regionaal werken. Erg handig als jouw orga-
nisatie zich toevallig in de regio van een dergelijk fonds bevinden. 
En pech als je dat niet het geval is. Google eens met de zoekwoorden 
‘fonds’ in combinatie met jouw regio of een grote stad in de buurt, en 
geheid dat er een paar mogelijkheden uitkomen. Hieronder enkele 
voorbeelden van regionale fondsen.

Fonds 1818 (regio Den Haag)
Fonds 1818 is een middelgroot fonds in de regio Den Haag. Fonds 
1818 steunt en stimuleert verenigingen, stichtingen en informele jon-
gerengroepen bij het uitvoeren van maatschappelijke projecten. 
De projecten bestrijken een breed terrein: cultuur, educatie, kunst, 
milieu, natuur, sport, zorg en welzijn. 

Fonds 1818 heeft zelfs een apart loket, speciaal om kinderen op 
vakantie te laten gaan, het kindervakantieloket. Hoewel fonds 1818 
in principe geen projecten ondersteunt buiten hun regio, gaat het 
er bij het vakantieloket vooral om dat kinderen uit Den Haag en 
omstreken op vakantie kunnen. Hierdoor kunnen ook organisaties 
buiten de regio aanvragen doen, zolang het om kinderen uit Den 
Haag gaat. Website Fonds 1818: www.fonds1818.nl
Website Jeugdvakantieloket: www.jeugdvakantieloket.nl
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Fonds 1845 & VSB Woerden
Fonds 1845 (regio Barneveld) en VSB Woerden zijn beide ook voor-
beelden van regionale fondsen. Op hun website zijn hun missies te 
vinden. Het kan dus nuttig zijn om te kijken of er toevallig regionale 
fondsen in de omgeving van jouw zomerkamp zitten.
Websites: www.fonds1845.nl en www.vsbfondswoerden.nl

Rotary & Lions
Rotary en Lions zijn beide serviceclubs waarvan de leden zich vrijwil-
lig inzetten voor een betere samenleving in hun gemeente. Beide 
organisaties bepalen zelf de doelen die ze ondersteunen vanuit 
hun maatschappelijk betrokkenheid. 
Mochten er mensen in het netwerk van je organisatie zitten die 
deze serviceclubs kennen, dan kan je hen eens benaderen met de 
vraag of ze misschien jullie activiteiten willen steunen. Kijk voor de 
contactpersonen van locale afdeling.
Website Lions Nederland: www.lions.nl
Website Rotary Nederland: www.rotary.nl

4.7 RABOBANK
De Rabobank kan je uiteraard zonder wikken of wegen bij de ‘grote 
bedrijven’ rekenen, maar toch is er een reden om deze specifiek te 
noemen onder fondsen. Hoewel het vaak als één bank wordt gezien, 
is de Rabobank feitelijk een grote hoeveelheid losse banken, verza-
meld in één coöperatie. De Rabobank is feitelijk dus regionaal actief. 
En omdat de Rabobank een bank is die zich maatschappelijk verant-
woordelijk voelt, proberen ze ook kleine initiatieven te steunen. 
Veel regionale Rabobanken hebben een coöperatiefonds, om deze 
initiatieven te steunen. Officieel hoeft je organisatie geen rekening 
bij de Rabobank te hebben om in aanmerking te komen voor het 
coöperatiefonds. Soms willen ze wel dat een lid van de Rabobank het 
initiatief waarvoor je geld aanvraagt, ondersteunt. Elke particulier die 
een rekening heeft bij de Rabobank heeft kan lid worden.

Als je organisatie (vereniging/stichting) een rekening bij de Rabobank 
heeft, en maatschappelijk verantwoord is, kan je de bankkosten die 
je maakt, terugvragen bij de Rabobank. Dit gaat niet om erg hoge 
bedragen, maar wie het kleine niet eert… Zie voor meer informatie 
www.rabobank.nl 

4.8 EEN AANVRAAG DOEN
Het voorwerk
Een aanvraag doen bij een fonds vraagt een goede voorbereiding! 
Bedenk wat er centraal staat in de eigen organisatie en in het pro-
ject. Zoek dan met hulp van google of het fondsenboek naar fondsen 
die raakvlak hebben met je project. Controleer of de aanvraag kan 

voldoen aan de criteria van het fonds, en als dat het geval is, neem 
dan eens contact op met het fonds. Per periode stellen fondsen 
toekenningscriteria op. Bekijk altijd even de website voor de meest 
actuele informatie! Net als bij het versturen van een sollicitatiebrief 
kan het helpen als ze je al een keer contact hebt opgenomen en 
men dus weet dat de aanvraag er aan komt. Je kan uitleggen wat je 
van plan bent en waarom. Maar let op…. niet alle fondsen zitten op 
dit soort telefoontjes te wachten, dat merk je vanzelf aan de reactie. 
Het kan zijn dat het fonds de criteria anders interpreteert, dan is het 
zonde van de tijd om een aanvraag te maken, die zij toch gaan afwij-
zen. Ga dus pas schrijven als je bij een fonds een serieuze kans maakt. 
Vaak hebben fondsen op hun website een quickscan, waarbij je kan 
bekijken of je project binnen hun criteria valt.

Termijnen
De meeste fondsen willen aanvragen ontvangen tenminste 2 tot 4 
maanden voordat je project start. Vaak zijn aanvragen aan termijnen 
gebonden en komen toekenningcommissies maar enkele keren per 
jaar bijeen. Het is dus van belang om ruim voordat je van start gaat 
een projectaanvraag te doen. Als je al gestart bent voor een aan-
vraag is toegekend, kan je vaak je subsidie vergeten! Besteed dus 
de  wintermaanden aan het schrijven van een projectplan, zodat je 
in de zomer geld te besteden hebt om bijvoorbeeld nieuwe tenten 
te kopen, of om meer deelnemers mee te nemen vanuit specifieke 
achtergronden, zoals kinderen met een beperking, kinderen vanuit 
jeugdinstellingen, vluchtelingenwerk of bepaalde sociale groeperin-
gen of buurten. 

De aanvraag
Bij het schrijven van de aanvraag is het belangrijk om de aanvraag 
eerlijk, compleet, realistisch en duidelijk te schrijven. Stel je het doel 
van de aanvraag enorm hoog, dan heb je kans dat je het doel niet 
haalt, en eventueel geld terug moet betalen. En als je aanvraag van 
omgerekend €10.000  per deelnemer kost om hen de vakantie van 
hun leven te geven, is dat niet heel realistisch. Ook fondsen kijken heel 
kritisch naar hun bestedingen!

Veel fondsen hebben een (digitaal) aanvraagformulier. Vaak wordt 
een aanvraag niet in behandeling genomen als het niet op het 
officiële aanvraagformulier wordt ingediend.
Bij de aanvraag wil het fonds vaak ook een serie officiële docu-
menten hebben, zoals de statuten, een uitreksel van de kamer van 
koophandel, eventuele offertes, de meest recente jaarrekening, de 
begroting van de organisatie voor het lopende en het volgende jaar.
En het meest belangrijke van de aanvraag is uiteraard het project-
plan en de begroting van het project.
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Het projectplan
Vaak staan op het aanvraagformulier de vragen die het fonds beant-
woord wil hebben. Mocht een fonds geen formulier hebben, verschaf 
dan in een brief in ieder geval de volgende info: 
• Wat is de doelgroep, en hoe wordt deze bereikt? 
• Wat is het bereik van het project? 
• Wat zijn de te verwachten resultaten? 
• Wat is de meerwaarde voor de samenleving? 
• Een tijdsplan, wat gaat wanneer in werking? 
• Hoeveel mensen zijn betrokken bij de uitvoering? 
• Zijn er samenwerkingpartners?
• Wie zijn de medefinanciers? 
• Wat is de eigen bijdrage van deelnemers?

De projectbegroting
De begroting dient eerlijk, reëel en volledig te zijn. De beslissing of een 
project toegekend wordt, is uiteraard (deels) afhankelijk van wat er 
met het geld gebeurt. Geef (indien mogelijk) een minimum en maxi-
mum variant. Specificeer de begrotingsposten, zodat duidelijk is wat 
de posten inhouden en waarom dat bedrag begroot staat. 
Als het om materiële spullen gaat, geef dan ook aan hoeveel je er 

STAPPENPLAN FONDS
• Maak tijdig een concreet plan met een goede 
begroting en dekkingsplan.
• Selecteer welke fondsen in aanmerking zouden 
komen om het plan te ondersteunen.Hou hiermee 
rekening met doel, werkterrein, etc.
• Informeer of er lokale fondsen of instellingen zijn 
die het plan zouden kunnen ondersteunen.
• Bel eens met de geselecteerde fondsen en licht 
het plan toe, en bespreek of het plan kans zou ma-
ken om in aanmerking te komen. Als dat het geval 
is, download dan een aanvraagformulier. Is dat niet 
het geval, vraag dan duidelijk waarom niet.
• Vul het aanvraagformulier in, beschrijf hierin 
duidelijk wat het voor organisatie is, en wat het doel 
van de organisatie is. En beschrijf uiteraard het 
projectplan duidelijk en hoeveel de gevraagde 
bijdrage is. Naast de projectbegroting zijn ook de 
statuten en de jaarrekening van de organisatie 
nodig bij een aanvraag.
• Na ontvangen van de bijdrage en afronden van 
het project stuur je een verslag (met foto’s!) en een 
afrekening naar het fonds, als verantwoording van 
de ontvangen bijdrage.

5  GROTE BEDRIJVEN

van wilt hebben, gaat het om 1 tent, of wil je er 5. En gaat bijvoor-
beeld om nieuwe activiteiten, geef dan aan hoeveel uur je kwijt bent 
om het werk voor elkaar te krijgen. Voeg ook een dekkingsplan toe 
aan de begroting. Met andere woorden, leg uit welke organisaties je 
aanschrijft om het project financieel dekkend te maken. Wees daarin 
ook eerlijk, en krijg je tegen alle verwachtingen alles toegewezen, 
wees dan ook bereid om het overschot aan financiën terug te stor-
ten. Op lange termijn kan dat voor een goede band met het fonds 
zorgen, en daar kan je baat bij hebben in de toekomst. 
Hoewel de meningen er over verdeeld zijn, kan het slim zijn om je 
project dekkend te krijgen, door bij meerdere instanties geld te vra-
gen. Stel dat je €10.000 wilt hebben, zou je voor 12.000 euro kunnen 
aanvragen, zodat dat als een instantie het plan niet toekent, je niet 
meteen in de problemen komt. Op de website van het Steunpunt 
KinderVakanties is een voorbeeldbegroting te vinden.

Vanuit het Steunpunt KinderVakanties willen we in de toekomst voor 
de aangesloten participanten afspraken maken met grotere bedrij-
ven over sponsoring. Dat zou financieel kunnen, maar ook in natura 
met producten en diensten, en kortingsregelingen bij de aankoop 
daarvan.

Uiteraard kan je als organisatie zelf ook grote bedrijven benaderen, 
zeker als deze in jouw gemeente gehuisvest zijn. Grotere bedrijven heb-
ben echter een strikt sponsorings- en fondsenbeleid, en het is als kleine 
organisatie niet zo gemakkelijk om daar afspraken mee te maken. 

Steeds meer bedrijven willen vanuit hun rol als maatschappelijk ver-
antwoord ondernemer initiatieven uit de samenleving ondersteunen. 
Het is de kunst om die bedrijven te benaderen die geïnteresseerd zijn 
in het belang van zomerkampen. Meestal gaat het eerder om ma-
teriële spullen, dan dat je een financiële bijdrage krijgt. Maar als ze 
T-shirts voor een kamp willen leveren, of spelmateriaal, helpt dat in je 
budget omdat je het niet hoeft uit te geven aan die spullen. Ze heb-
ben vaak ook al een hoop promotiemateriaal wat ze beschikbaar 
stellen willen, die soms enorm behulpzaam zijn bij een zomerkamp, 
zoals strandballen. Dat er een logo op staat is vaak geen bezwaar..

Grote bedrijven hebben vaak hun eigen beleid wat betreft sponso-
ring. Soms is het een kunst daar achter te komen, soms staat het sim-
pel op hun website vermeld. Mocht een bedrijf zelf al besloten heb-
ben dat vakantiekampen niet door hun gesponsord worden, dan is 
de kans natuurlijk klein dat je toch iets krijgt.
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Voor vakantieorganisaties in één gemeente, is lokale sponsoring 
een lucratieve manier van sponsoring. Door de lokale middenstand 
enthousiast te krijgen voor je kamp kan het zijn dat ze jouw organisatie 
helpen. Je krijgt misschien geen geld voor je kamp, maar wel spullen, 
producten of diensten. Ook willen bedrijven wel eens korting geven, 
zodat je de spullen niet tegen de normale prijs hoeft te kopen. 

Welke bedrijven of organisaties zijn gevestigd in jouw gemeente, of 
in je ‘werkgebied’? Bedrijven willen graag iets terug voor hun steun, 
zoals naamsvermelding op de website, advertenties, Maak hierover 
afspraken en leg die vast.

Er zijn vele voorbeelden van lokale sponsoring; zo kan je denken aan 
een lokaal reclamebureau of een drukkerij, die meehelpt bij de op-
maak en het kopiëren van de folders. 
Afspraken met een vervoersmaatschappij zijn ook handig, vooral als 
je daar een langere tijd mee kan samenwerken. Elke procent kor-
ting van een touringcaroperator is mooi meegenomen. En vaak is de 
vakantie toch een rustige periode voor ze. Als ze dan de rit voor de 
helft of driekwart van de prijs doen, scheelt dat jou veel geld, heb je 
de deelnemers allemaal in één keer ter plaatse, en hebben zij toch 
een rit met een bus die anders stil zou staan. Winkeliers, de lokale 
supermarkt of zelfs een groenteveiling zou kunnen helpen. Door een 
deel van de groenten en fruit met korting te krijgen bespaar je op de 
inkoop.

De truc van lokale sponsoring is naar binnen lopen en het gewoon 
aan de eigenaar vragen. En via contacten en relaties steun te 
vragen voor je project. Enthousiasme, een goed verhaal en foto’s 
kunnen daar uiteraard wel goed bij helpen. Het is helemaal mooi 
als men vroeger zelf mee geweest is op kamp, of als men kinderen 
heeft of kent die enthousiast zijn over de vakantiekampen. De lokale 
middenstand vindt het vaak leuk om er mee te helpen en misschien 
voelt het voor jou een beetje als bedelen, bedenk dan wat het kan 
schelen. Ben je wat minder brutaal, vraag dan de groenteboer of 
bakker mee op kamp als staf, of anders zijn zoon of dochter, zodat hij 
de verhalen op een andere manier hoort. Grote kans dat je het jaar 
daarna wel gesponsord wordt.

Iedereen vindt het prettig na afloop bedankt te worden! Maak een 
groepsfoto, liefst waarop hun product ook te zien is, en stuur die na 
het kamp op. Een duidelijke vermelding op de website waarderen ze 
vaak ook. 

7  AFSLUITEND

Sponsoracties
Verder zijn er natuurlijk nog heel veel sponso-
racties mogelijk, om geld voor de vakantie-
kampen bijeen te brengen. Dit geldt vooral 
voor de lokale vakantiekamporganisaties. 
Van sponsorlopen, tot papier- en flessen inza-
melacties! Sommige organisaties hebben 
speciale verkoopacties van stekjes in het 
voorjaar, om daarmee het zomerkamp te 
bekostigen. Kinderen doen daar zelf actief 
aan mee, en helpen zo mee om hun vakan-
tiekamp mogelijk te maken. We gaan op 
deze vorm van financiering in deze folder 
niet verder in. Door te googelen op internet 
vind je veel voorbeelden!

Er zijn veel manieren om financiën voor je kamp te organiseren, of om op 
een creatieve manier de kosten te verminderen. Het kost tijd om je finan-
ciën goed te organiseren, om mensen te informeren en te overtuigen om 
mee te helpen. Met een goede strategie en goede relaties lukt het vaak 
om subsidie te verkrijgen van de gemeente en fondsen,  en om via be-
drijven materialen en spullen als schenking of met kortingen te verkrijgen. 
En lokale sponsoracties voor een zomerkamp kunnen een begrip worden 
in een buurt!

Oefening baart kunst en al doende leren we. Als een fondsaanvraag 
wordt afgewezen, bedenk dan dat je in ieder geval een hoop werk al 
gedaan hebt voor de volgende keer, en dat je een beetje ervaring hebt 
opgedaan.

Met enthousiasme, creativiteit en inzet bereiken we uiteindelijk ons doel:  
dat kinderen en jongeren een onvergetelijke vakantieweek beleven, 
waar ook vrijwilligers en ouders voldaan op terug kunnen kijken. En dat is 
waar het ons om gaat!
        Veel succes!

6  LOKALE SPONSORING
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TIP
Stel zelf een sponsorbeleid vast. 

Welke producten accepteer je, en 
onder welke condities? 

Als je wilt dat kinderen gezonde 
Voeding leren kennen tijdens het 

kamp is een sponsorafspraak met een 
snoepwinkel niet handig. 

Hoe ver wil je gaan met reclame-
uitingen van bedrijven? Met welk 

soort boodschappen wil je je 
verbinden, en waarmee juist niet? 



KINDERVAKANTIES
steunpunt

Deze folder is uitgegeven door het Steunpunt KinderVakanties in het 
kader van het project ‘Alle kinderen verdienen een goede vakantie’ 
van ZONMW. Via www.steunpuntkindervakanties.nl is de folder als pdf 
beschikbaar. 
 
Het Steunpunt KinderVakanties is het samenwerkingsverband van kin-
dervakantieorganisaties in Nederland. Gezamenlijk streven we naar 
optimale kwaliteit, veiligheid en bereikbaarheid van kinder-vakanties, 
zodat álle kinderen een fijne vakantie beleven. De participanten van 
het Steunpunt werken samen om projectmatig collectieve onderwer-
pen voor de branche op te pakken. Daarnaast organiseert het Steun-
punt periodiek (kennis- en netwerk)bijeenkomsten en beheert zij het 
onafhankelijke Keurmerk KinderVakanties: het toonaangevende 
keurmerk voor kwaliteit en veiligheid van KinderVakantiekampen. Wilt 
u meer informatie over het Steunpunt KinderVakanties? Ga naar de 
website www.steunpuntkindervakanties.nl. 
Daar kunt u uw organisatie ook aanmelden als participant!

BRONNEN
• Geld zoeken loont’ – werkboek necp
• Fondsen, informatie over een aantal nederlandse fondsen 
 Ten behoeve van zelforganisaties’ 
 (Forum, instituut voor multiculturele ontwikkeling)
• Workshop fondsenwerving – fonds 1818
• Handleiding fondsenwerving - 
 Een uitgave van de protestantse diaconie samenwonen-
 Samenleven tweede, april 2010
• Inzet, maart 2012 , magazine van het zonmw-programma 
 Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin.
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