
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten collectieve brainstorm 27 november 2019 tijdens sessie 11 – Gelukkig oud 

worden in een veranderende samenleving: een pleidooi voor creativiteit 

Hoe kom je aan geld? 

Ten eerste: maak een goede begroting 

o zet budget van je eigen organisatie in, en denk daar van te voren over na (wat is je vi-

sie) 

o organiseer je activiteit kostendekkend 

o zet vrijwilligers in 

o kijk naar ruimte binnen je eigen budgetten, kun je schuiven? Wees creatief. 

 

Ga uit van eigen kracht 

o vraag een eigen bijdrage van de deelnemers (zo klein mogelijk) 

o vraag een bijdrage van mantelzorgers 

o maak gebruik van de cliëntenbijdrage 

o hef entreegeld voor een voorstelling of expositie 

o benader familie voor een bijdrage 

 

Organiseer (ludieke) acties/evenementen, zoals: 

o een rommelmarkt / rad van fortuin/ bingo 

o een benefietbijeenkomst of sponsorloop 

o verkoop (zelf) gemaakte spullen 

o collecteren 

o een goede doelen actie 

o inzamelactie via bijv. scholen of een kerkgemeenschap 

o meet & greet met consumptie 

o een workshop dans/ tekenen/ schilderen 

o tweedehands artikelen verzamelen en verkopen 

o een fancyfair of veiling 

 

Betrek je omgeving en creëer draagvlak in de buurt 

o adverteer in huis-aan-huisbladen 

o betrek de buurt erbij 

o koppel je activiteit aan andere bestaande lokale initiatieven en probeer de kosten te 

delen 

o werk samen t.b.v. hetzelfde doel 

o vraag een structurele (jaarlijkse) bijdrage van partners in wijk/ stad of regio 

o benader het wijkplatform 

o zoek de pers met een mooi voorbeeld en een rekeningnummer 

o promoot je activiteit bij de plaatselijke middenstand 
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Maak gebruik van externe mogelijkheden… 

o zoek iemand die op basis van ‘no cure, no pay’ subsidieaanvragen kan doen 

o onderhoud een goede relatie met de gemeente, en vraag hen om een bijdrage 

o maak gebruik van de Waardigheid-en-Trots-gelden binnen de zorg 

o doe een subsidieaanvraag bij lokale, regionale, landelijke fondsen of de gemeente 

o doe een subsidieaanvraag bij zowel culturele als sociaal-maatschappelijke fondsen 

o kijk of er legaten beschikbaar zijn 

o benader plaatselijke ondernemers/serviceclubs zoals Rotary, Lions, Kiwani 

o kijk of je kunt aansluiten bij loterijfondsen/ postcodeloterij 

 

• TIP: Voor het doen van aanvragen bij fondsen, kijk eens in het Fondsenboek (Walburg 

Pers) welke fondsen geschikt zijn. Dit fondsenboek wordt elk jaar opnieuw uitgegeven 

en is ook in de bibliotheek beschikbaar. 

 

of van je eigen netwerk/ direct betrokkenen… 

o richt een vriendenstichting op 

o organiseer crowdfunding 

o zet aandelen/ obligaties uit 

o vraag of mensen donaties willen doen 

 

of de plaatselijke middenstand 

o betrek ondernemers en kijk of zij willen sponsoren 

o maak het aansprekend, zodat bedrijven willen sponsoren 

o neem deel aan en/of bezoek ‘de maatschappelijke beursvloer’ 

o benader maatschappelijk betrokken ondernemers 

 

Kijk ook eens wat de mogelijkheden van ‘natura’ zijn 

o Vraag of ondernemers in natura willen betalen 

o Vraag of bedrijven willen sponsoren 

o Ontvang een dienst en verzorg een wederdienst 

 

 

Meer informatie over culturele projecten in zorg of welzijn? Neem gerust contact op met 

het LKCA, Ingrid Smit of Angela van Dijk – ingridsmit@lkca.nl of angelavandijk@lkca.nl  

 

 


