
SUBSIDIES, FONDSEN EN ANDERE 
INKOMSTEN



Even voorstellen
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Peter van Baak
• linkedin.com/in/petervanbaak
• Mede-oprichter

• Nationaal actief bij > 900 verenigingen
• Partner van diverse bonden

linkedin.com/in/petervanbaak


Programma
1. Ervaringen fondsenwerving

2. Fondsenwerving 

3. Kansen in sponsoring

4. Donateurs

5. Crowdfunding



Fondsenwerving
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Wat voor ervaringen hebben jullie zelf?



Fondsenwerving
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Landelijke subsidies:
• BOSA
• Stimuleringssubsidie Inclusief Sporten en Bewegen

https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties/
https://nocnsf.nl/nieuws/2022/05/aan-de-slag-met-diversiteit-en-inclusie-bij-je-sportclub-vraag-budget-aan


BOSA-subsidie

De subsidie is op meer mogelijk dan je denkt: 
https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-
sportaccommodaties/vragen-en-antwoorden

Let op! Minimale subsidie vanaf 1-1-2022 EUR 2.500,- ipv EUR 5.000,-! 

Subsidie reguliere investeringen = 20%  (minimaal EUR 12.500,- totale investering)
Subsidie verduurzaming/duurzaamheid, toegankelijkheid en veiligheid = 20% + 10% (minimaal EUR 8333,-
totale investering)

Ook gezamenlijke inkoop mogelijk.
Ook nog tot 12 maanden terug.

Peter van Baak linkedin.com/in/petervanbaak

https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties/vragen-en-antwoorden
http://linkedin.com/in/petervanbaak


Fondsenwerving
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Landelijke subsidies:
• BOSA
• Stimuleringssubsidie Inclusief Sporten en Bewegen

Ook soms mogelijk Europese subsidies (vb LEADER (leefbaarheid platteland))

Provinciale subsidies:
Bv: https://www.gelderland.nl/subsidies
Vaak voor: evenementen, verduurzaming, gehandicaptensport, accommodatie

Gemeentelijke subsidies:
Bv.: https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/subsidieloket/subsidies-en-subsidieregelingen

Fondsen
• Rabobank coöperatie- of stimuleringsfonds - verschillende thema’s, bijvoorbeeld verduurzaming
• Fonds gehandicaptensport – Bij Fonds Gehandicaptensport kunnen lokale verenigingen een start- en/of stimuleringssubsidie 

aanvragen ten hoeve van aangepast sporten. Een subsidie die sport mogelijk maakt voor mensen met een handicap op lokaal 
niveau.

• Stichting Zabawas – ondersteunt projecten op het gebied van cultuur, natuur, geneeskunde, sport en educatie.
• Postcodeloterij Buurtfonds - Voor als je je als vereniging inzet met activiteiten voor de buurt 
• Univé Buurtfonds - Voor als je je als vereniging inzet met activiteiten voor de buurt 
• Diverse lokale fondsen, zoals bijvoorbeeld het Schipholfonds

https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties/
https://nocnsf.nl/nieuws/2022/05/aan-de-slag-met-diversiteit-en-inclusie-bij-je-sportclub-vraag-budget-aan
https://www.gelderland.nl/subsidies
https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/subsidieloket/subsidies-en-subsidieregelingen
http://www.fondsgehandicaptensport.nl/uitleg
http://www.zabawas.nl/aanvraag-donatie
https://www.postcodeloterijbuurtfonds.nl/


Op zoek naar subsidies en fondsen
Google
• Bijvoorbeeld: “Subsidie sportclubs Den Haag”

Gebruik lokale/sportspecifieke kennis
• Gemeente/sportbedrijf/sportbonden

Zoek in de database
• Subsidiedatabase kenniscentrum Sport & Bewegen (gratis)

https://www.google.com/search?q=Subsidie+sportclubs+Den+Haag&sxsrf=ALiCzsbCd-vVectpVt0JmZ9rUUOX2Ponxw%3A1654853496405&ei=eA-jYpOrGMGCi-gPx5WWMA&ved=0ahUKEwiTx7vWyaL4AhVBwQIHHceKBQYQ4dUDCA4&uact=5&oq=Subsidie+sportclubs+Den+Haag&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyBggAEB4QFjoHCAAQRxCwAzoECAAQR0oECEEYAEoECEYYAFCEBViKFGCDFmgBcAJ4AIABpgGIAYECkgEDMS4xmAEAoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/sportsubsidie-database/


Sportsubsidiedatabase



Aandachtspunten
• Let goed op doelstellingen en haak daar op aan
• Pas indien nodig de plannen iets aan om de kans op toekenning te vergroten
• Let op inleverdeadlines
• Vraag bijtijds aan er zijn vaak langere doorlooptijden en subsidiepotjes zijn vaak (te) krap

BOSA: Stand subsidieaanvragen 2022 per 1 juni

In 2022 is er van de €75,5 miljoen voor €35,4 miljoen aan subsidies al verleend, en voor €14,1 miljoen aan aanvragen nog in 
behandeling. Het gaat dus erg hard dit jaar. Zou zomaar kunnen dat de subsidiepot in de herfst leeg is.



Sponsoring binnen het roeien

Uitgangssituatie:

Burgerverenigingen: geen echte traditie, eventueel voor
wedstrijden/evenementen

Studentenverenigingen: iets meer sponsoring

Heel veel kansen

Aandachtspunten:

Sponsoring is een kwestie van gunnen

Weinig direct resultaat uit sponsoring

Actie = reactie, maar sponsoring is passief

Geen sponsorbudget, wel advertentiebudget



Een andere benadering

“Ik heb een goed idee!”



Lokale sponsoring biedt kansen

Sponsoring is interessant:

• Lokale doelgroep

• Specifieke doelgroep

• Veel interactie

• Langdurig en direct contact
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Brainstormopdracht: Waar vind je 
nieuwe sponsors?

• In welke branches gaat het goed? Waar liggen nu kansen?
• Voor welke bedrijven is jouw vereniging interessant en waarom?
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Voorbeelden roeien:
• Fietsenwinkel (race (2e sport), elektrisch (ouderen))
• Sportvoeding (sportieve mensen)
• Sportkleding (sporters)
• Fysiotherapie (sporters)
• Uitzendorganisatie (lokale mensen, vakantiekrachten)
• Headhunters (hoger opgeleiden)
• Makelaardij (lokale mensen)



Sponsorbronnen

Ledenbestand

• Member-get-sponsor

• LinkedIn 
(Download LinkedIn-analyse tool) 

Leveranciers

• Bekijk de crediteurenadministratie 
(Zet openstaande facturen deels 
om in sponsoring)

• Breid je assortiment/aanbod uit

Adverteerders

• Bekijk de brievenbus: folders en lokale 
krant

• Bekijk driehoeksborden/abri’s

Directe omgeving 

• Wat zit er in de buurt?

• Afkijken! Sponsors bij andere clubs

Potentiële sponsoren

Waar gaat het goed?

• Supermarkt

• Tuincentrum/bouwmarkt

• Hardloopwinkel 

• Sportviswinkel

• Huiswerkbegeleiding/E-learning

• Zonwering

• Aannemer/schilder/loodgieter

• Slagerij/Bakkerij/Viswinkel/Bloemist

• Verduurzaming

• Coronatests

• Schoonmaak

• Autorijscholen

• (Elektrische) fietsen

• CV-ketels / Verwarming / Airconditioning

• ICT

• Online verkoop

• Vakantie in eigen land / (Kinder)vakantiekampen

• Activiteiten (bioscoop, theater, bowling, trampolinecentrum, 
dierentuin, pretpark 

https://drive.google.com/file/d/1G5vpnKJ4WmiDuTOsP9So_zcPfduplMwn/view?usp=sharing


Donaties en crowdfunding voor clubs

Zonder doel 

kun je niet 

scoren

Johan Cruijff



Donateurs
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Tip: 
1. Zowel eenmalig als periodiek aanbieden

EUR 100,- kost dan netto maar EUR 60,-! 

2. Werf donateurs voor een specifiek doel 
“(bv. jeugdopleiding, talentontwikkeling, 
g-aanbod, sportpromotie)

3. Richt bij een inzameling voor een concreet 
doel eventueel een steunstichting SBBI op

4. Overweeg crowdfunding bij eenmalige 
uitgaven

Steunstichting SBBI
Het oprichten van een Steunstichting SBBI in het jaar voor, van of na 
een lustrum zorgt ervoor dat giften aftrekbaar zijn van de 
inkomstenbelasting (boven het drempelbedrag). 

Ook voor bedrijven zijn schenkingen dan volledig aftrekbaar van het 
bedrijfsresultaat. Normaal kan dit alleen indien er ook zichtbaarheid 
tegenover wordt gesteld (sponsoring).

Alle informatie over het oprichten van een dergelijke stichting vind je 
hier.
Voorwaarden steunstichting SBBI
Stappenplan oprichting steunstichting SBBI

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/anbi_vereniging_sbbi/anbi_vereniging_en_steunstichting_sbbi
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/steunstichtingen_sbbi/voorwaarden_voor_een_steunstichting_sbbi/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/steunstichtingen_sbbi/stappenplan_oprichting_steunstichting_sbbi/


Definitie

Een groep 
investeerders of 
donateurs zorgt samen 
voor de financiering 
van onderneming of 
project.
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Kenmerken

• Vaste periode

• Concreet doel en bedrag

• Online

• Tegenprestatie

• Urgentie
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Soorten crowdfunding

• Donatiemodel

• Naturamodel
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• Leenmodel



Meerwaarde

• Marketinginstrument 

• Voor clubs:

• Nieuwe inkomstenbron

• Ledenwerving

• Sponsorwerving

• Werk wordt verdeeld

22
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Donatiecrowdfunding

Voorbeeldclub met 200 leden

• Een lid haalt 2 donateurs binnen 
die  gemiddeld 
€ 20,- doneren:

• Totale inkomsten: €  8.000,-

• Kosten: 5-10%
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Wat levert het op?

Voorbeeldclub met 1000 leden

• 50% van de leden haalt 3 
donaties binnen van gemiddeld 
€ 15,-

• Totale inkomsten € 22.500,-

• Kosten: 5-10%



Obligatiecrowdfunding
1. Makkelijker
Alternatief voor of aanvulling op financiering bij de bank
Geen beperkingen, verpanding of zekerheden

2. Samen mogelijk maken
Het is geweldig om samen een club verder te helpen

3. Rendement voor deelnemers
Lage spaarrente, hoger rendement op obligatie

4. Goedkoper
Leden willen club helpen. 

Interessante optie:
- Combinatie met jaarlijkse schenking (periodieke gift)
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De periodieke gift

31

• Geen notariële akte nodig
• Geen schenkingsdrempel
• Minimaal 5 jaar
• Een vast bedrag per jaar
• 25% extra aftrek bij gift aan 

culturele ANBI’s

Klik hier voor meer info op de site 
van de belastingdienst

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/anbi_vereniging_sbbi/anbi_vereniging_en_steunstichting_sbbi
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften/voorwaarden_aftrek_periodieke_giften/


Hoe werkt het?
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€ 1.000,- lening

€ 37,- schenking

leden

annuïtaire aflossing

organisatie

`4% rente

€ 14,- belastingvoordeel



Hoe werkt het?
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Na 10 jaar

€ 1.000,- lening

€ 370,- aan schenking

€ 1.000,- aflossing

€ 233,- rente

€ 140,- belastingvoordeel

Totaal uitgeleend: € 1.000,-
Retour ontvangen € 1.003,-

Rendement: 0,1% 

Totale kosten obligatie: € 863,-

Besparing per obligatie t.o.v. 
reguliere lening: € 310,-

Bij een lening van
€ 100.000,- is de totale 

besparing

€ 31.000,-
Ten opzichte van lenen bij de 

bank tegen 3% rente

leden organisatie



Voorbeelden obligaties
T.H.C. Hurley:

• Blaashal EUR 466.000,-

HC Derby:

• Herfinanciering EUR 100.000,-

Wijkpaleis:

• Aankoop gebouw:  EUR 669.250,-

TV Cromwijck: 

• Padelbaan: EUR 85.500,-

Sporting Martinus

• Clubhuis: EUR 558.000,-

Spijkerpakkenband

• Clubhuis: EUR 83.000,-

34
Meer info? www.obligatieplan.nl

http://www.obligatieplan.nl/


Aan de slag!
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Kant-en-klare plannen
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Klik hier voor diverse voorbeeldplannen

https://site.crowdfundingvoorclubs.nl/site/voorbeelden/


Tip: Club van 100
Tips: 
• Periodieke gift

• De club van EUR 100,- kost dan netto maar EUR 60,-! 

• Laat deelnemers kiezen hoe het geld besteed wordt (stemmen)

• Werf via een crowdfundingcampagne
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https://crowdfundingvoorclubs.nl/melkhuisje/goal/view/club-van-100 

Voorbeeld:
https://crowdfundingvoorclubs.nl/demo/goal/view/club-van-100

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/anbi_vereniging_sbbi/anbi_vereniging_en_steunstichting_sbbi
https://crowdfundingvoorclubs.nl/demo/goal/view/club-van-100
https://crowdfundingvoorclubs.nl/demo/goal/view/club-van-100


Tip: Grote Clubactie
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• Nu ook met online loten verkoop

• Minder administratie en gemiddeld hogere opbrengsten

Mooie voorbeelden:

Sportclub HLC (EUR 8.000,-) Blackgospelkoor Miracles (EUR 800,-)

https://www.clubactie.nl/online-lotenverkoop-biedt-uitkomst/
https://youtu.be/Fr9fmC_s8mY


Tip: Supportactie
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• Nu 12 trekkingen per jaar

• Structurele opbrengsten

• > 1000 deelnemende clubs

• Toegankelijke lotprijs (€ 5,50 per maand), waarvan 80% naar jullie 
doel gaat. (€ 52,80 per jaar)

• Meld je aan bij Peter voor persoonlijke begeleiding

https://www.supportactie.nl/


Tip: Rabo ClubSupport
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https://www.rabo-clubsupport.nl/

Zorg ervoor dat alle actuele adresgegevens en 
e-mailadressen bekend zijn bij de lokale Rabobank. 

Alle verenigingen die Rabo-klant zijn ontvangen bericht 
over de landelijke Rabo ClubSupport Actie; Samen 
vieren we de winst. Aanmelden start medio september. 
Zorg ervoor dat alle leden op jouw vereniging stemmen 
zodat je een mooi bedrag verzamelt voor jouw club.

https://www.rabo-clubsupport.nl/
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Vervolgaanbod
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• 1-op-1 begeleiding vanuit het Sportakkoord

• Structurele sponsorbegeleiding voor EUR 300,- (excl. BTW) per jaar. 
Aanmelden via petervanbaak@sponsorvisie.nl. 

Minimaal deelname 15 verenigingen

mailto:petervanbaak@sponsorvisie.nl


BEDANKT VOOR UW AANDACHT
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