Subsidieverstrekkende organisaties / fondsen – per provincie
Financiële mogelijkheden Fondsen woonzorgcentra
In dit document vindt u een overzicht van provinciale fondsen die projecten financieren op het
gebied van ouderen en/of bewegen. De fondsen zijn ingedeeld per provincie. Let op: niet in alle
provincie zijn fondsen gevonden.

Provincie Zuid-Holland
Sport, subsidie - provincie Zuid-Holland
http://www.zuid-holland.nl/index/sport__subsidie
Wanneer u projecten organiseert die bijdragen aan de versterking van de lokale sportinfrastructuur
in Zuid-Holland of waar relaties worden gelegd tussen de sportaanbieders en onderwijs, welzijn en
gezondheid, kunt u daarvoor subsidie aanvragen bij de provincie Zuid-Holland.
Sint Laurensfonds
www.sintlaurensfonds.nl
Het Sint Laurensfonds is een Rotterdams charitatief vermogensfonds dat meer dan 350 jaar bestaat.
Uit de opbrengst van zijn vermogen geeft het Sint Laurensfonds financiële ondersteuning aan
organisaties voor projecten die bijdragen aan het welzijn van en de zorg voor jeugdigen en ouderen.
Het Sint Laurensfonds draagt graag bij aan projecten die zich richten op de maatschappelijke
participatie van jeugdigen en ouderen.
Fonds 1818
www.fonds1818.nl
Fonds 1818 komt voort uit de Nutsspaarbank en VSB Bank. Fonds 1818 vindt het belangrijk dat
mensen zelfstandig en gelijkwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. Veel projecten staan in
het teken van de versterking van de sociale samenhang en ontmoetingen tussen verschillende
groepen. Fonds 1818 verstrekt donaties, garanties en leningen ten behoeve van dergelijke projecten
van stichtingen en verenigingen. Voorwaarden daarbij zijn wel dat het om projecten zonder
winstoogmerk gaat met een breed maatschappelijk belang en dat de projecten ten goede komen aan
de bewoners van de regio. (Den Haag, Delft, Zoetermeer, Leiden, de Duin- en Bollenstreek en de
tussenliggende gemeenten).

Provincie Utrecht
Sport subsidie - Provincie Utrecht
https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidie/
De provincie Utrecht verstrekt subsidies aan projecten die de lokale sportvoorzieningen versterken.
Of aan projecten waarbij relaties worden gelegd tussen de sportaanbieders en het onderwijs. Wilt u
zo’n project starten? Of houdt u zich bezig met zo’n soort project? Dan kunt u een subsidieaanvraag
indienen bij de provincie Utrecht.
Wanneer u projecten organiseert die bijdragen aan de versterking van de lokale sportinfrastructuur
of waar relaties worden gelegd tussen de sportaanbieders en onderwijs, welzijn en gezondheid, kunt
u daarvoor subsidie aanvragen bij de provincie Utrecht.

Provincie Flevoland
Sportmanifestaties subsidie
http://www.flevoland.nl/digitaal-loket/subsidieaanvragen/alle-subsidies-op-een-rij/
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De provincie Flevoland verstrekt subsidies aan projecten die de
lokale sportvoorzieningen versterken of projecten waarbij relaties
worden gelegd tussen sportaanbieders en het onderwijs.
Wanneer u projecten organiseert die bijdragen aan de versterking
van de lokale sportinfrastructuur of waar relaties worden gelegd tussen de sportaanbieders en
onderwijs, welzijn en gezondheid, kunt u daarvoor subsidie aanvragen bij de provincie Flevoland. In
Flevoland geldt dat men alleen subsidie geeft aan projecten die ten minste de regionale
sportinfrastructuur versterken.

Provincie Groningen
Sport, breedtesport en talentcentra subsidie http://www.provinciegroningen.nl/loket/subsidies/
De provincie Groningen verstrekt subsidies aan projecten die de lokale sportvoorzieningen
versterken of projecten waarbij relaties worden gelegd tussen de sportaanbieders en het onderwijs.
Wilt u zo’n project starten? Of houdt u zich bezig met zo’n soort project? Dan kunt u een
subsidieaanvraag indienen bij de provincie Groningen.
Wanneer u projecten organiseert die bijdragen aan de versterking van de lokale sportinfrastructuur
of waar relaties worden gelegd tussen de sportaanbieders en onderwijs, welzijn en gezondheid, kunt
u daarvoor subsidie aanvragen bij de provincie Groningen.
SNS Fonds Middelstum
http://www.snsfondsmiddelstum.nl/
Het SNS Fonds Middelstum wil steun bieden aan maatschappelijke initiatieven “dicht bij huis”. Het
Fonds stelt middelen beschikbaar voor projecten met een sociale, culturele of ideële strekking die
gericht zijn op verbetering van de samenleving in de omgeving van Middelstum. Het Fonds is
ontstaan uit de vroegere Bondsspaarbank in Middelstum. Daarom wordt tot het werkgebied
Middelstum en haar verzorgingsgebied beschouwd. Hieronder vallen de dorpen Westerwijtwerd,
Huizinge, Toornwerd, Kantens, Rottum en Stitswerd.

Provincie Friesland
Westfriesland Fonds www.westfrieslandfonds.nl
Het Westfriesland Fonds verstrekt subsidie aan projecten die verbetering van de samenleving tot
doel hebben, hoe klein ook. Ze steunen initiatieven op een breed maatschappelijk terrein: van zorg
en welzijn tot kunst en cultuur, van sport en vrije tijd tot natuur en milieu, van muziek en recreatie
tot educatie en gezondheid.
Sport subsidie - Provincie Friesland
http://www.fryslan.frl/subsidies
Vanaf 1 juli 2014 werkt de provincie Fryslân met een nieuwe subsidieverordening (ASV). Onder het
motto ‘mienskip op 1’ verbetert de provincie de dienstverlening aan de omgeving. De nieuwe ASV
gaat uit van meer vertrouwen en minder regels. Dit betekent duidelijke afspraken aan het begin en
minder controlemomenten tijdens de uitvoering. Zo willen we het aanvragen van subsidies
vereenvoudigen.

Provincie Drenthe
Sport subsidie - Provincie Drenthe
http://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/
Op deze site vindt u praktische informatie over het aanvragen van subsidies, o.a. welke
subsidieregelingen heeft de provincie Drenthe, hoe kunt u aanvragen, hoe ziet het subsidieproces
eruit en vele andere vragen.
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Heeft u een initiatief dat past binnen de beleidsdoelen van de
provincie Drenthe, dan bestaat de mogelijkheid dat wij uw initiatief
financieel ondersteunen door middel van een subsidie. Deze
beleidsdoelen zijn vertaald naar een subsidieregeling of een
uitvoeringsregeling. Dit zijn de instrumenten waarmee subsidie verstrekt kan worden.

Provincie Gelderland
Algemeen subsidie - Provincie Gelderland
http://www.gelderland.nl/subsidies
Met subsidies ondersteunt de provincie Gelderland initiatieven op allerlei beleidsterreinen, van
bodemsanering tot bedrijfsverplaatsingen en van sociale projecten tot technische innovatie. De
provincie moedigt daarmee initiatiefnemers aan en helpt ermee de initiatieven te realiseren.
Sport subsidie - Provincie Gelderland http://www.gelderland.nl/4/Sport,-subsidies.html
De provincie Gelderland geeft een projectsubsidie voor een aantal activiteiten die zich richten op de
ontwikkeling van Gelderland als sportland. Gelderland Sportland, een wereld te winnen vormt het
kader voor de subsidieverlening. Om voor een subsidie voor sport in aanmerking te komen dient u
tenminste aan een aantal bepalingen te voldoen en moeten de activiteiten passen binnen de drie
inhoudelijke deelprogramma’s:
A. Vitale samenleving.
B. Excellente prestaties
C. Economische impact
Noaber Foundation
www.noaber.com
Noaber Foundation stelt financiële middelen beschikbaar in de vorm van donaties en investeringen.
Ook stellen ze kennis, ervaring en hun netwerken beschikbaar voor organisaties en bedrijven
waarmee ze een relatie zijn aangegaan. De gebieden waarop ze de aandacht richten zijn:
Technologie; Gezondheid en Zorg; Onderwijs, Cultuur en Samenleving. Bovendien vinden ze het
belangrijk dat de verschillende projecten en investeringen de mogelijkheid hebben elkaar inhoudelijk
te versterken: ze streven immers naar een nieuw noaberschap. Door kennis en ervaring ter
beschikking te stellen aan andere projecten, ontstaat een hefboomwerking die de kwaliteit van alles
en allen ten goede komt.

Provincie Noord Holland
Piusstichting www.piusstichting.nl
In 1871 werden in Alkmaar de Piusfeesten gevierd ter gelegenheid van het 25-jarig pontificaat van
paus Pius IX. De organisatoren van het feest besloten de eventuele baten te bestemmen voor een
Pius-Godshuis ter verpleging van rooms-katholieke arme oude mensen. Met ingang van 1 januari
1973 werd de verzorging van oudere mensen door de Pius-Stichting beëindigd (o.a. omdat deze zorg
door de gemeente werd overgenomen). Uit het vermogen worden projecten gefinancierd, waar met
name oudere mensen in de regio Noord-Holland Noord baat bij hebben.
Wil een aanvraag om financiële ondersteuning in behandeling worden genomen, dan dient het
project te voorzien in een behoefte van kerkelijk of maatschappelijk belang in de regio NoordHolland Noord en met name gericht te zijn op oudere mensen.
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