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FONDSENWERVING - VERMOGENSFONDSEN

SPREKERS:
DIMITRA JOANNIDES – NICOVAN LEEUWEN

• Introductie Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn

• Hugo van Poelgeest prijs / Lemstra prijs

• Hoe werkt fondsenwerving bij vermogensfondsen? 

- Een kijkje achter de schermen

- Aanvragen, wat kan wel en wat kan niet?

- Het waarom van jouw organisatie en project aanvraag

• Het dierfondsen overleg

• Onze kerstaktie
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INTRODUCTIE STICHTING BOUWSTENEN VOOR DIERENWELZIJN

Opgericht in 1976 uit een nalatenschap van dierenliefhebbers
Opgebouwd vermogen is de motor achter het fonds
Meerdere fondsen / nalatenschappen onder beheer van de stichting

Opbrengsten worden volledig besteed aan dierenwelzijn
- Giften aan dieren organisaties
- Prijs voor onderzoek naar alternatieven voor dierproeven
- Prijs voor persoon die aan de basis staat van dierenwelzijn

HOE WERKT FONDSENWERVING BIJ VERMOGENSFONDSEN?
- EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN

- In Nederland c.a. 25 specifieke vermogensfondsen voor dieren
- Sommige fondsen hebben een online quickscan
- Twijfel je of jouw organisatie in aanmerking komt? Bel of mail dan eerst
- Lees altijd eerst goed de doelstelling van een vermogensfonds. Past jouw plan daar echt bij?
- Aanvragen in principe niet voor particulieren, maar voor stichtingen en verenigingen
- Non profit ‘bewijs’ ANBI status meestal noodzakelijk. Zorg dat jouw stichting dat heeft!
- Relatie tussen gift en welzijn voor de dieren moet helder zijn
- Ook de hoogte van de aanvraag moet in relatie staan tot het aantal dieren die je helpt
- Bestuur van vermogensfonds besluit.  Vergaderen meestal 2 – 4 keer per jaar
- Neem er de tijd voor, en wees op tijd met je aanvraag
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HOE WERKT FONDSENWERVING BIJ VERMOGENSFONDSEN?
- AANVRAGEN, WAT KAN WEL EN WAT KAN NIET?

- Regels verschillen vaak per fonds
- Exploitatiekosten (huur, energie, salarissen) bijna nooit fondsen werfbaar
- Zorg voor een concreet project met een concrete start – en einddatum
-Vraag zo mogelijk geld voor een concreet onderdeel van je plan (bijvoorbeeld een aanhangwagen)
- Geografisch; veel fondsen alleen Nederland, soms ook het koninkrijk (Aruba, Bonaire, Curaçao)
- Gebouwen, nieuwbouw van opvangcentra gebeurt veel minder of alleen bij specifieke fondsen
- Aanvragen voor leningen, hypotheken ook niet
- Kwaliteit van je aanvraag! Je kunt hem maar één keer indienen
- Zorg dat je verhaal helder is, dat je cijfers kloppen, geen spelfouten/let op taalgebruik

HOE WERKT FONDSENWERVING BIJ VERMOGENSFONDSEN?
- HET WAAROM VAN JOUW ORGANISATIE EN PROJECT AANVRAAG

De waarom vraag.
Waarom bestaat jouw organisatie? (niet: om katten op te vangen, maar wel: Omdat wij vinden dat ook 
katten op straat een veilig leven zouden moeten hebben. )
Waarom jouw project:

NIET:
We doen een aanvraag voor een Mercedes bus want die gaat langer mee, we willen graag schappen 
erin voor de bakjes en alle verbandmiddelen want dan hebben we die altijd bij ons.

WEL:
Als dierenambulance willen wij graag dat alle gewonde en gevonden dieren de zorg krijgen die zij 
verdienen. Om dat te kunnen doen zijn we 24 uur per dag onderweg met onze dierenambulance. 
Die is nu aan vervanging toe want dan kunnen wij ook volgend jaar weer veilig de straat op en 5000 
dieren in nood helpen. 
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HET DIERFONDSEN OVERLEG

De vaste dierenfondsen overleggen regelmatig met elkaar. Zowel binnen als buiten het officiële 
dierfondsenoverleg om.

Voordeel: Iemand van een vermogensfonds die echt in jouw project gelooft, kan dat enthousiasme 
ook bij andere fondsen overbrengen

Nadeel: Er wordt over alle aanvragen gesproken. Wees dus transparant. Vraag niet bij twee fondsen 
hetzelfde aan voor hetzelfde onderdeel. Dat komt je geloofwaardigheid niet ten goede.

ONZE KERSTAKTIE

Met kerst omarmen wij graag 
onze vaste aanvragers en 
dierenvrienden met een klein 
gebaar.

Vraag nu voor max. € 250,- jouw 
kerstwens voor de dieren bij ons 
aan. 
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WWW.BOUWSTENENVOORDIERENWELZIJN.NL/KERSTAKTIE

BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT!


