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Rijks cultuurfondsen
Gezelschappen, instellingen, producties en ensembles die geen rechtstreekse subsidie van het Rijk
krijgen, kunnen mogelijk terecht bij een cultuurfonds. Deze fondsen hebben verschillende manieren
om instellingen te ondersteunen. Bijvoorbeeld met projectsubsidies, beurzen en subsidies voor
kunstenaarsinitiatieven. Elk fonds richt zich op een andere discipline.
Mondriaan Fonds
Fonds Podiumkunsten
Fonds voor Cultuurparticipatie
Nederlands Filmfonds
Nederlands Letterenfonds
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Andere fondsen voor cultuur en maatschappij die behulpzaam kunnen zijn:
Er zijn vele andere fondsen en initiatieven die geld beschikbaar stellen voor cultuur en maatschappij.
Hieronder vindt u een selectie.
Landelijke fondsen
Algemeen Fonds voor onbemiddelde muziekstudenten
De Stichting A.F.V.O.M.S is een stichting die zich toelegt op het verschaffen van subsidies aan jonge
en getalenteerde muziekstudenten die in Nederland in hun opleiding volgen aan een conservatorium.
BankGiro Loterij Fonds
Het BankGiro Loterij Fonds ondersteunt verrassende, culturele initiatieven in Nederland die een breed
publiek aanspreken.
Blockbusterfonds
Het Blockbusterfonds is in 2012 opgericht door de VandenEnde Foundation, het Prins Bernard
Cultuurfonds, VSBfonds en de BankGiro Loterij Fonds. Zij werken samen in het Blockbusterfonds om
uitzonderlijke culturele projecten mede mogelijk te maken.
BNG Cultuurfonds
Het BNG Cultuurfonds heeft tot doel activiteiten te stimuleren op het gebied van kunst en cultuur, die
van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid.
BPD Cultuurfonds
BPD Cultuurfonds levert een bijdrage aan de kwaliteit en de beleving van de openbare ruimte. Ze
ondersteunen kunst- en cultuurprojecten die raakvlakken hebben met architectuur, bouwen, de
gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling en kunst in de openbare ruimte.
CoBo Fonds
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De Stichting Co-productiefonds Binnenlandse Omroep, kortweg CoBo, werd in 1986 opgericht met als
doel film en televisie dichter bij elkaar te brengen, net als podiumkunsten en televisie.
Cultuur+Ondernemen
Cultuur+Ondernemen verstrekt leningen aan kunstenaars, creatieven en culturele organisaties.
De Eduard van Beinumstichting
EVBS richt zich uitsluitend op buitenlandse componisten van naam en faam die geen beroep kunnen
doen op het Fonds Podiumkunsten, maar wel componeren op verzoek van Nederlandse professionele
musici en gezelschappen.
EFL Stichting: Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting
De EFL Stichting ondersteunt met subsidies de ontwikkeling van stedenbouw, planologie en
landschapsarchitectuur in Nederland.
Hendrik Muller Fonds
Dit fonds verstrekt studiebeurzen en subsidies voor restauraties van rijksmonumenten die niet voor
privédoeleinden worden gebruikt, zoals kerken, orgels, standbeelden, kunstvoorwerpen enz.
European Cultural Foundation
ECF initieert en ondersteunt culturele uitwisseling en creatieve expressie in Europa en naastgelegen
landen.
Fonds 21
Fonds 21 ondersteunt professionele, kwalitatief sterke projecten gericht op kunst & cultuur en
jongeren & maatschappij die een breed, nieuw publiek weten te bereiken.
Fonds Kwadraat
Fonds Kwadraat biedt talentvolle kunstenaars en ontwerpers de mogelijkheid een rentevrije lening af
te sluiten voor het ontwikkelen, maken en presenteren van nieuw werk.
Fonds Sluyterman van Loo
Fonds Sluyterman van Loo – Ouderenprojecten bevordert de kwaliteit van leven van ouderen in
Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk.
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
De Gravin van Bylandt Stichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan stichtingen en
verenigingen die projecten tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier in
Nederland.
Janivo Stichting
De Janivo Stichting steunt projecten op het gebied van maatschappij, kunst en wetenschappelijk
medisch onderzoek die bijdragen tot een betere samenleving.
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Jeugdcultuurfonds/ Jeugdsportfonds
Het Jeugdcultuurfonds schept mogelijkheden voor kinderen en jongeren van financieel niet- of minder
draagkrachtige ouders zodat deze jongeren kunnen deelnemen aan actieve kunstbeoefening.
Kansfonds
Het Kansfonds steunt initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken.
Kattendijke/Drucker Stichting
Kattendijke/Drucker Stichting verleent steun aan instellingen op religieus, cultureel en sociaal terrein.
De stichting draagt met name jeugd en educatie een warm hart toe.
Kersjesfonds
Het Kersjes ondersteunt jonge, talentvolle musici in de vorm van beurzen, prijzen voor jong talent en
ondersteuning van bijzondere projecten en originele initiatieven.
Kansfonds
Het Kansfonds steunt initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken.
Kattendijke/Drucker Stichting
Kattendijke/Drucker Stichting verleent steun aan instellingen op religieus, cultureel en sociaal terrein.
De stichting draagt met name jeugd en educatie een warm hart toe.
Koninklijke Academie voor de Wetenschappen
Kent wetenschappelijke prijzen toe en voert enkele subsidieprogramma’s uit, al dan niet namens aan
haar toevertrouwde stichtingen en fondsen.
Lirafonds
Het Lira Fonds verstrekt subsidies aan projecten waarbij professionele dichters, schrijvers, vertalers
en bewerkers betrokken zijn. Dit zijn projecten op het gebied van letteren, toneel en audiovisuele
producties.
Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds
Het Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds ondersteunt en stimuleert met subsidies projecten van
instellingen ten behoeve van studie, zorg en cultuur, en bij voorkeur een combinatie van deze
aandachtsgebieden.
Nationaal Restauratiefonds
Het Nationaal Restauratiefonds ondersteunt eigenaren die een monument willen onderhouden,
restaureren, herbestemmen, verduurzamen of aankopen.
Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt projecten op het gebied van sociale cohesie en sociale participatie
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Pauwhof Fonds
Het Pauwhof Fonds subsidieert projecten op het terrein van kunsten en wetenschap die doelbewust
zoeken naar een combinatie van beide disciplines.
Prins Bernard Cultuurfonds
Het Prins Bernard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van beeldende kunst,
monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, natuur, wetenschap of buurtcultuur.
Prins Claus Fonds
Het Prins Claus Fonds steunt kunstenaars en culturele organisaties in landen waar mensenrechten
onder druk staan.
RCOAK
Stichting RCOAK ondersteunt landelijk initiatieven die de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen.
Stichting Democratie & Media
Stichting Democratie & Media verleent financiële steun aan projecten die de missie van het de
stichting uitdragen: het investeren in onafhankelijke, kritische media en een sterke, integere
democratische rechtstaat.
Stichting Doen
Stichting Doen financiert initiatieven die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen
maken.
Stichting Elize Mathilde Fonds
Stichting Elize Mathilde Fonds ondersteunt personen en instellingen die een algemeen sociaal,
cultureel of ideëel doel nastreven.
Stichting Stokroos
Stichting Stokroos steunt kunstenaars, ontwerpers en culturele initiatieven.
Stichting Zabawas
Stichting Zabawas verleent geldelijke steun aan personen en/of instellingen die een algemeen belang
beogen op het gebied van cultuur, natuur, geneeskunde, sport en educatie.
Vandenende Foundation
De Vandenende Foundation verleent studiebeurzen aan jonge talenten, en ondersteunt bijzondere
culturele projecten en instellingen.
Vereniging Rembrandt
Vereniging Rembrandt steunt Nederlandse musea bij belangrijke kunstaankopen en maakt zich sterk
voor het behoud van het openbare kunstbezit.
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Vfonds
Het vfonds is het nationaal fonds voor vrede, vrijheid en veteranenzorg.
Voordekunst
Voordekunst geeft advies, begeleidt crowdfundingcampagnes en helpt zo de doelen van kunstenaars
en de creatieve sector te bereiken.
VSBfonds
VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet,
zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien.
Regionale fondsen
Algemene Maatschappij voor Jongeren
Het AMJV fonds financiert organisaties die sociaal-culturele projecten voor jongeren in Amsterdam
ontplooien, waarbij de nadruk ligt op jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten
moeilijk of niet vanzelfsprekend is.
Amsterdams Fonds voor de Kunst
Het AFK investeert in kunst die het leven in de stad Amsterdam verrijkt. Het fonds is er voor alle
disciplines binnen de culturele sector, voor culturele organisaties en kunstenaars.
BKKC- Impulsgelden
Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijs of bedrijven die
een bijdrage willen leveren aan versterking van de culturele sector in Brabant, kunnen een beroep
doen op de impulsgelden.
Brabant C
Brabant C is een investeringsfonds voor cultuur en design. Het investeert in projecten van
(inter)nationaal niveau om de aantrekkingskracht van de provincie Brabant te vergroten.
Stichting Het Dokkumer Stadsfonds
Het doel van de Stichting Het Dokkumer Stadsfonds is het financieel behartigen van algemeen
Dokkumer belangen die liggen op sociaal, maatschappelijk, cultureel en recreatief gebied.
Delta Zeeland Fonds
Delta Zeeland Fonds ondersteunt initiatieven die zorgen voor een brede spreiding in de Zeeuwse
samenleving in vier aandachtsgebieden: sport & vrije tijd, natuur & milieu, zorg & welzijn, kunst &
cultuur.
Carel Nengerman Fonds
Het Carel Nengerman Fonds ondersteunt verenigingen en stichtingen me een project in de stad of de
provincie Utrecht. Het project moet gelinkt zijn aan cultuur en/of natuurlijk. Bij voorkeur ondersteunt
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het fond kleinschalige projecten met een groot vrijwilligersgehalte.
Elisabeth Strouven Fonds
Het Elisabeth Strouven Fonds draagt financieel bij aan projecten van organisaties en instellingen die
actief zijn in de sociaal-maatschappelijke en culturele sector en in natuurbehoud, natuurbeheer enontwikkeling in Maastricht en omstreken.
Erasmusstichting
De Erasmusstichting beoogt met financiële bijdragen het onderwijs, de kunsten en de wetenschap in
Rotterdam te bevorderen.
Fentener van Vlissingen Fonds
Het Fentener van Vlissingen Fonds ondersteunt en stimuleert met subsidies en de Fentener van
Vlissingen Cultuurprijs kunst- en cultuurprojecten in de provincie Utrecht.
Fonds 1818
Fonds 1818 is een vermogensfonds dat maatschappelijke projecten steunt in de regio Delft,
Zoetermeer, Den Haag, Leiden, Duin- en Bollenstreek en tussenliggende gemeenten.
Aandachtsgebieden zijn zorg&welzijn, natuur&milieu, kunst&cultuur, educatie, duurzaamheid en
jeugd.
Fonds Bolsward-Dronrijp 1993
Het Fonds Bolsward-Dronrijk 1993 richt zijn uitgavenbeleid op aanvragen uit de gemeenten Bolsward,
Wunseradiel, Littenseradiel, Menaldumadeel en Wymbritseradiel op een zeer maatschappelijk terrein
en steunt bij voorkeur projecten of activiteiten in de sociaal-maatschappelijke sfeer, waarvan de
plaatselijke samenleving profiteert.
Fonds Westland
Het doel van Fonds Westland is om de kwaliteit van de samenleving binnen de gemeente Westland te
bevorderen door het verlenen van financiele steun aan projecten. Dit kunnen projecten zijn op het
gebied van kunst&cultuur, educatie, natuur&milieu, sport&recreatie en zorg&welzijn.
K.F. Hein fonds
Het K.F. Heinfonds geeft financiële steun aan sociale en culturele projecten in de provincie Utrecht.
Daarnaast helpen ze studenten met een studiebeurs en steunen ze cliënten van maatschappelijk werk
die tussen wal en schip vallen.
Kunstraad Groningen
De Kunstraad Groningen is een zelfstandige stichting die diverse budgetten van de gemeente
Groningen en de provincie Groningen beheert op het gebied van de kunsten.
Rabobank Cooperatiefonds (diverse regio’s)
Het Rabobank Cooperatiefonds sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en
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maatschappij.
Stichting Casterenshoeve
Stichting Casterenshoeven verstrekt financiële ondersteuning aan organisaties bij het uitvoeren van
maatschappelijke projecten op het gebied van gezondheidszorg, natuur en cultuur. De stichting werkt
landelijk met een voorkeur voor Nijmegen en omstreken.
Stichting De Verre Bergen
Stichting De Verre Bergen is een filantropische organisatie die zich inzet voor een sterker en beter
Rotterdam. De initiatieven die zij ondersteunen hebben met elkaar gemeen dat ze op een
vernieuwende manier maatschappelijke vraagstukken aanpakken.
Stichting Fonds 1819
Stichting Fonds 1819 heeft als doel vrijwillige financiële ondersteuning in het werkgebied van
voormalige spaarbanken in de plaatsen Borculo, Goor, Lochem en Ruurlo.
Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. verstrekt donaties aan organisaties die zich inzetten voor
de maatschappij. Het fonds heeft als doelstelling het verhogen van de kwaliteit van de samenleving
door het verlenen van financiële steun aan of het zelf realiseren van projecten van algemeen
maatschappelijk belang met een ideële of sociale strekking.
Stichting Volkskracht
Stichting Volkskracht steunt iedereen met een goed plan voor Rotterdam. Altijd in samenwerking met
de Rotterdamse bevolking.
Stroom Den Haag
Stroom versterkt het Haagse kunstklimaat door het stimuleren van onderzoek en verdieping, van
internationale uitwisseling en de binding van academieverlaters aan de stad. Daarnaast vergroot het
de zichtbaarheid van Haagse kunst en kunstenaars.
Van den Broek Lohman Fonds Nunspeet
Het Van den Broek Lohman Fonds Nunspeet heeft als doel het verlenen van financiële steun aan
culturele, sportieve en sociale activiteiten voor of van inwoners van de gemeente Nunspeet.
VSB fonds Alphen aan den Rijn e.o.
Het VSB Fonds Alphen aan den Rijn ondersteunt projecten van maatschappelijk belang in de regio
Alphen aan den Rijn, zowel van sociale, culturele, ideële als educatieve aard.
Westfrieslandfonds
Het Westfriesland Fonds verleent financiële steun aan projecten die mensen bij elkaar brengt, hoe
klein ook. Ze steunen allerlei soorten initiatieven op een breed maatschappelijk terrein.
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