
Regionaal

Fonds / regeling Voor wie? Waarvoor? Website Thema(‘s)

Frisse Wind Heerlen Inwoners, verenigingen en vrijwilligers-
organisaties in Heerlen

Waardevolle initiatieven voor stad en/of 
buurt

www.frissewindheerlen.nl Buurtgericht, kunst & cultuur, natuur & landschap, 
sociaal-maatschappelijk, sport

Gemeente Heerlen - Buurtactie Inwoners of bewonersorganisaties Vergroten van verbinding tussen 
buurtbewoners

www.heerlen.nl/buurtactie.html Buurtgericht, kunst & cultuur, sociaal-
maatschappelijk, sport

Gemeente Heerlen - Buurtdeal Inwoners Heerlen Heerlen groener, leuker, gezelliger, veiliger 
en mooier maken

www.heerlen.nl/buurtdeal-aanvragen.html Buurtgericht, kunst & cultuur, natuur & landschap, 
sociaal-maatschappelijk, sport

Gemeente Heerlen - Maatschappelijke 
participatie ouderen

Stichtingen, verenigingen, belangengroepen 
en particulieren uit Heerlen

Ouderen actief mee laten doen www.heerlen.nl/overige-subsidie-
maatschappelijke-participatie-ouderen.html

Kunst & cultuur, sociaal-maatschappelijk, sport

Gemeente Heerlen - Schoonmaakactie Inwoners Heerlen Het samen schoonhouden van Heerlen www.heerlen.nl/schoonmaakactie-
aanmelden.html

Buurtgericht, natuur & landschap

Ondernemersfonds Heerlen Ondernemers en vastgoedeigenaars 
in Heerlen

Versterken en bevorderen van het 
ondernemersklimaat in heerlen

www.ondernemersfondsheerlen.nl Economie, ondernemerschap

Fonds Bewoners maken Parkstad 
Let op: loopt t/m mei 2022!

Alle inwoners van Parkstad Initiatieven die de omgeving verfraaien en 
mensen bij elkaar brengen

www.bewonersmakenparkstad.nl Buurtgericht, natuur & landschap, sociaal-
maatschappelijk

Woningcorporaties Heerlen - Leefbaar-
heidsfondsen 

Huurders van panden / woningen 
corporaties

Verbeteren van leefbaarheid van de buurt www.wellernet.nl, www.wonenlimburg.nl, 
www.woonpunt.nl, www.wonen-zuid.nl,
www.vesteda.nl, www.vinciowonen.nl

Buurtgericht, sociaal-maatschappelijk 

Groene Kruis Heerlen - Hoensbroek Inwoners en organisaties uit Parkstad Het welzijn van mensen verbeteren www.groenekruisheerlen.nl Buurtgericht, kunst & cultuur, sociaal-
maatschappelijk, sport

Wiertz Foundation Verenigingen en stichtingen die zakelijke 
contacten hebben met Wiertz Company

(Vrijwilligers)Werk en cultuur(-educatie) 
stimuleren

www.wiertz.com/over-wiertz/wiertz-
foundation

Kunst & cultuur, sociaal-maatschappelijk

Iedereen kan sporten Inwoners van Parkstad met een beperking 
en betrokken (sport-)organisaties 

Sportdeelname stimuleren en aanbod 
verbinden voor mensen met een beperking

www.iedereenkansporten-parkstad.nl Sociaal-maatschappelijk, sport

Rabobank Coöperatiefonds Zuid-Limburg 
Oost

Klanten van de Rabobank Welzijn verbeteren/stimuleren op het 
gebied van financiën, wonen, ondernemen 
en voeding

www.rabo-maatschappelijkbetrokken.nl/
zuid-limburg-oost/aanvraagformulier

Kunst & cultuur, sociaal-maatschappelijk, sport

Tip: klop ook eens aan bij de buurtvereniging in jouw buurt, misschien kunnen zij je op weg helpen of sluiten ze graag aan bij jouw idee!

Provinciaal

Fonds / regeling Voor wie? Waarvoor? Website Thema(‘s)

Provincie Limburg - Subsidie Participatie* Organisaties (stichtingen, verenigingen, 
bedrijven etc.) en particulieren

De samenredzaamheid en/of deelname van 
kwetsbare doelgroepen vergroten

www.limburg.nl/loket/subsidies/actuele-
subsidies

Kunst & cultuur, sociaal-maatschappelijk, sport

Provincie Limburg - Subsidie 
Bovenlokale evenementen*

Verenigingen, stichtingen, individuele 
makers of kleine collectieven

Evenementen op het gebied van, 
(volks-)cultuur of sport

www.limburg.nl/loket/subsidies/actuele-
subsidies

Kunst & cultuur, sociaal-maatschappelijk, sport

Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg Stichtingen en verenigingen met een 
project in Limburg

Kunst, (lokale/regionale) cultuur, 
wetenschap en erfgoed

www.cultuurfonds.nl/Aanvragen-
limburg#362

Buurtgericht, Kunst & cultuur, sociaal-maatschap-
pelijk

Fonds Sociale Instellingen (FSI) Initiatiefnemers van maatschappelijke 
initiatieven

Maatschappelijke initiatieven in Zuid-
Limburg t/m Roermond

www.stichtingfsi.nl Kunst & cultuur, sociaal-maatschappelijk, sport

Elisabeth Strouven Organisaties en instellingen in Maastricht 
en omstreken

Sociaal-maatschappelijke projecten, kunst 
& cultuur en natuur & landschap

www.elisabethstrouvenfonds.nl Kunst & cultuur, natuur & landschap, 
sociaal-maatschappelijk

* voor een aanvraag heb je een subsidietoekenning van de gemeente nodig

Fondsenoverzicht



Landelijk

Fonds / regeling Voor wie? Waarvoor? Website Thema(‘s)

VSBfonds - Mens & Maatschappij / Kunst 
en Cultuur**

Stichtingen en verenigingen  Stimuleren dat iedereen kan meedoen 
in de samenleving / Een creatieve, sociale 
en inclusieve samenleving

www.vsbfonds.nl Buurtgericht, kunst & cultuur, sociaal-
maatschappelijk

Wijdoenmee! Stichtingen, verenigingen en initiatief-
groepen voor asielzoekers en vluchtelingen

Samen ervoor zorgen dat vluchtelingen 
zich welkom voelen

www.wijdoenmee.nu Sociaal-maatschappelijk 

DELAfonds Stichtingen of vrijwilligersorganisaties Verbinden van jong en oud of verschillende 
generaties

www.dela.nl/over-dela/dela-fonds Kunst & cultuur, sociaal-maatschappelijk, sport

Hornbach Helpt! Lokale en nationale goede doelen, 
stichtingen en maatschappelĳke 
initiatieven 

Fysieke ondersteuning van goede doelen 
en maatschappelijke projecten

www.hornbachhelpt.nl Buurtgericht, sociaal-maatschappelijk

Stichting Doen Stichtingen en verenigingen  Een groene, sociale en creatieve 
samenleving

www.doen.nl Buurtgericht, natuur en landschap, sociaal-
maatschappelijk

VriendenLoterij Fonds Stichtingen, verenigingen en 
burgerinitiatieven

Bijdragen aan een wereld waarin iedereen 
meedoet

www.vriendenloterijfonds.doen.nl Buurtgericht, kunst & cultuur, sociaal-
maatschappelijk

Oranje Fonds Stichtingen met een sociaal-
maatschappelijk doel en buurtverenigingen 
of buurtwerkgroepen

Een sociaal verbonden samenleving www.oranjefonds.nl Buurtgericht, sociaal-maatschappelijk

Fonds Cultuurparticipatie - 
samen cultuurmaken

Stichtingen actief op cultureel of 
sociaal gebied

Cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk 
maken voor bepaalde doelgroepen

www.cultuurparticipatie.nl Kunst & cultuur, sociaal-maatschappelijk

Kansfonds Stichtingen en verenigingen  De meest kwetsbaren in de samenleving 
een thuis bieden

www.kansfonds.nl Sociaal-maatschappelijk

De Kattendijke/Drucker Stichting Stichtingen en verenigingen  Jeugd, educatie en steun op religieus, 
cultureel en sociaal terrein

www.kattendijkedrucker.nl Kunst & cultuur, sociaal-maatschappelijk

MAEX Impuls Initiatieven en sociale ondernemingen Het versterken / (door-)ontwikkelen van 
de organisatie

www.maex.nl/#/initiatives/impuls Ondernemerschap, sociaal-maatschappelijk 

** het is niet mogelijk om voor hetzelfde initiatief bij zowel VSBfonds als Frisse Wind een aanvraag in te dienen

Crowdfunding

Naam platform Voor wie? Waarvoor? Website Thema(‘s)

Voorjebuurt.nl Enthousiaste buurtbewoners Het realiseren van buurtgerichte 
initiatieven

www.voorjebuurt.nl Buurtgericht

Frisse Wind is gevestigd in Cultuurhuis Heerlen
Sittarderweg 145 | 6412 CD Heerlen

06 48 44 12 35 | contact@frissewindheerlen.nl 

Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Huis voor de Kunsten Limburg
Frisse Wind is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor tussentijdse wijzigingen van regelingen bij externe fondsen
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