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Missie en doelstelling 
Het Oranje Fonds is er voor mensen en organisaties die 

mensen écht met elkaar verbinden, in alle delen van ons 

Koninkrijk. Die verbinding zorgt dat iedereen op zijn of 

haar manier mee kan doen in onze samenleving. 

Het Oranje Fonds creëert, onderhoudt en vergroot 

sociale verbinding door initiatieven te financieren, te 

belichten, te versterken en te vernieuwen en hiervoor 

actief middelen te werven.



Verbinding, hoe?

Door elkaar:  

Te Ontmoeten: de buurt als basis  

Te leren Kennen: vier het verschil!  

Te Helpen: met vrijwillige inzet  

Werkterrein: maatschappelijk 

welzijn



Bestedingen 2017
▪ 2.974 algemene aanvragen 

▪ 1.211 toekenningen 

▪ € 20.707.509 waarvan €2.341.824 in het Caribische deel 

van het Koninkrijk 

▪ Campagnes: Maatje Gezocht, Burendag en NL Doet: 7200 

toezeggingen 

▪ Totaal besteed: € 32,7 miljoen



Kerndoel Fonds: VN Decennium Sociaal

Ondersteunen van projecten gericht op:  

Het ontmoeten en verbinden van mensen van 

oorspronkelijk Afrikaanse (met name sub-Sahara) 

afkomst onderling en met andere doelgroepen in de 

Nederlandse samenleving ten behoeve van het 

bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de 

doelgroepen van het VN Decennium en het versterken 

van de sociale verbinding.



Aanvragen voor projecten gericht op:

• Versterken van de eigen sociale positie 

in de samenleving (empowerment) 
• Tegengaan van vooroordelen, 

stereotype beeldvorming of racisme 

• Duurzame interetnische ontmoeting, 

begrip en wederzijdse hulprelaties. 

Zie: 
https://www.oranjefonds.nl/fonds-op-

naam-vn-decennium-sociaal
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Het project is gericht op het vergroten van kennis en 

bewustwording over een of meer van de volgende thema’s:

• Over de maatschappelijke noden bij de diverse doelgroepen van het VN Decennium 

• het effect van (anti-zwart) racisme in onze samenleving 

• methodieken om stereotypen, vooroordelen en racisme te voorkomen / tegen te gaan 

• methodieken die inclusie en interetnische samenwerking bevorderen 

• methodieken die de empowerment en emancipatie van de diverse doelgroepen versterken.



Waar letten we op?
• Eerder gesteund door ministerie van SZW in het kader van VN 

Decennium?  

• Start, uitbreiding of doorontwikkeling? 

• Rechtsvorm: stichting of vereniging? 

• Maatschappelijk vraagstuk op werkterrein Oranje Fonds? 

• Welke werkwijze, methodiek of interventie wordt ingezet? 

• Werkgebied? 

• Behoefte en draagvlak onder de doelgroep? 

• Is er sprake van herhaalde ontmoeting? 

• Zijn er vrijwilligers bij betrokken? 

• Zijn er samenwerkingspartners? 

• Is er sprake van (lokale) co-financiering?



Wat sluiten we uit van een bijdrage van ons Fonds?

• Reguliere activiteiten van een organisatie 

• Exploitatiekosten; 

• Kortdurende activiteiten (1-daagse, weekend, 1 week); 

• Overheidstaken; 

• Aanvragen van bijvoorbeeld BV’s, NV’s of VoF’s 

• Individuele ondersteuning; 

• Initiatieven met een ideologisch en/of levensbeschouwelijk doel 

• Initiatieven met een fondsenwervende doelstelling; 

• Initiatieven met als doel: gezondheidszorg, natuur & milieu, 

onderwijs, volkshuisvesting, kunst & cultuur als doel, sport als 

doel; 

• Onderzoek, publicaties, lespakketten;



Bedankt voor uw aandacht

Voor meer informatie: 

Maayke Botman 
& 
Melissa Evora 

Tel. 030-656 45 24 

Zie ook: 
www.oranjefonds.nl/aanvragen 
Aanvraag indienen via Mijn Oranje Fonds

http://www.oranjefonds.nl/aanvragen

