
Fondsenwerving en 

crowdfunding door 

muziekverenigingen



•	 Stel	een	duidelijke	begroting	op.	

•	 Maak	een	verdeling	van	financieringsbronnen.	
	 Van welke bronnen komen de financiële middelen en hoe zijn die verhoudingsgewijs verdeeld? 

•	 Formuleer	het	doel	van	je	project.	

•	 Ga	na	welk	fonds	bij	de	doelen	past.	

•	 Bepaal	het	bedrag	van	de	subsidieaanvraag	bij	het	specifieke	fonds.			
	 Verschillende fondsen vragen om meerdere financiële bronnen naast de subsidie uit het fonds.  

 Kijk dus naar de procentuele verhoudingen en pas hier het gevraagde bedrag op aan. 

•	 Check	de	uiterlijke	inlevertermijn	van	de	aanvraag.		
	 Bij grote fondsen dien je vaak maanden voor het begin van je project de aanvraag in te dienen. 

•	 Check	hoe	het	fonds	de	aanvraag	wil	ontvangen.	
	 Is er bijvoorbeeld een online inschrijfformulier? 

•	 Lees	alle	voorwaarden	van	de	fondsen	goed	door.	

•	 Zorg	dat	alle	punten	uit	deze	voorwaarden	terugkomen	in	de	aanvraag.	

•	Ben	kort	en	bondig	in	je	tekst:	hoe	concreter,	hoe	beter.		
	 Pas dus op voor te veel herhaling! 

•	 Check	of	alle	bijlagen	zijn	toegevoegd.	

•	 Verzamel	en	bewaar	materiaal	van	het	project	(foto’s,	begrotingen)	
	 Na afloop van het project vragen fondsen vaak om een verantwoording.

Checklist



Zie	je	door	de	subsidiebomen	het	bos	niet	meer?	Dat	begrijpen	we.	Er	zijn	enorm	veel	
subsidies	en	fondsen	in	Nederland	en	in	je	regio.	Als	muziekvereniging	kun	je	niet	bij	elk	
fonds	een	aanvraag	doen.	En	elke	subsidieverstrekker	heeft	zijn	eigen	regels.	

In	deze	brochure	geven	we	je	informatie	over	landelijke	fondsen	zoals	VSBfonds,	regionale	
fondsen	zoals	Buurtcultuurfonds	en	over	crowdfunding.	Regionaal	en	landelijk	kun	je	als	
muziekvereniging	aanspraak	maken	op	fondsen	en	subsidies.	In	de	meeste	gevallen	dien	je	
een	aanvraag	in	met	een	(online)	formulier.	Daarin	beschrijf	je	de	vereniging,	waarom	je	
financiering	aanvraagt,	wat	je	met	het	geld	gaat	doen	en	wat	het	resultaat	van	de	investering	is.		

De	culturele	sector	kent	daarnaast	steeds	meer	crowdfundingcampagnes.	Een	grote	groep	
mensen	(‘crowd’)	 investeert	een	klein	bedrag.	Zo	kun	 je	een	project	financieren	en	het	
draagvlak	van	je	vereniging	versterken.	Met	bestaande	online	platforms	zoals	Voordekunst	
hoef	je	je	niet	druk	te	maken	over	de	praktische	afhandeling	rondom	de	investeringen.	

Ben	je	op	zoek	naar	financiering	voor	de	muziekvereniging?	Start	dan	met	de	voorbeelden	
in	deze	brochure	en	bepaal	welke	het	best	bij	de	vereniging	en	het	doel	van	financiering	
past.	



De	provincie	Noord-Brabant	en	het	Prins	Bernhard	Cultuurfonds	stimuleren	burgers,	
lokale	overheden,	ondernemers	en	organisaties	samen	werk	te	maken	van	de	eigen	
leefomgeving.	Voor	initiatieven	die	hiervoor	cultuur	inzetten,	is	er	het	Buurtcultuur-
fonds.	Het	Buurtcultuurfonds	is	een	regeling	voor	buurtgerichte	cultuurprojecten	
in	Noord-Brabant.	Culturele	verenigingen,	stichtingen	en	ZZP-ers	kunnen	subsidie	
aanvragen.		
Enkele	belangrijke	voorwaarden	voor	subsidieverlening	zijn:		
-	het	project	is	gericht	op	het	verhogen	van	de	sociale	weerbaarheid	en	sociale		 	
	 veerkracht;		
-	de	artistieke	kwaliteit	wordt	genoegzaam	aangetoond;		
-	het	project	is	gericht	op	duurzame	borging	in	de	wijk.
	
Op	jaarbasis	is	er	€200.000	voor	buurtcultuurprojecten	beschikbaar.		
De	bijdrage	per	aanvraag	is	maximaal	€	10.000.		
Aanvragen	worden	behandeld	in	gedeeltes:	sluitingsdata	voor	aanvragen	voor	de	
kwartaaltranches	zijn	jaarlijks:	1	februari,	1	mei,	1	augustus	en	1	november.

Kijk	voor	meer	informatie	op	de	website	van	de	Provincie	Noord-Brabant.

Regionale fondsen 
Buurtcultuurfonds  



Het	Jeugdcultuurfonds	Brabant	is	onder	andere	opgericht	voor	kinderen	die	geen	lid	
kunnen	worden	van	een	muziekvereniging	of	muzieklessen	kunnen	volgen	omdat	hun	
ouders	de	financiële	middelen	daarvoor	niet	hebben.	Het	fonds	is	een	onderdeel	van	
het	landelijke	cultuurfonds.	De	gemeente	legt	een	bedrag	in	en	het	fonds	vult	dit	aan.	
Zo	kunnen	kinderen	in	de	deelnemende	gemeenten	lid	worden	van	een	vereniging	en	
muzieklessen	volgen.

Dit	fonds	biedt	geen	directe	financiering	van	jullie	project	of	vereniging.	Het	biedt	wel	
meer	kinderen	de	mogelijkheid	lid	te	worden.	Het	is	daarom	interessant	om	uit	te	
zoeken	of	jullie	gemeente	deelneemt	aan	Jeugdcultuurfonds	Brabant	en	dit	onder	de	
aandacht	te	brengen	van	potentiële	leden.	De	gemeenten	Den	Bosch,	Tilburg,	
Eindhoven	en	Breda	hebben	een	eigen	jeugdcultuurfonds.	Kijk	voor	meer	informatie	
op	www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/noord-brabant/#presenter	

Brabant	C	is	een	investeringsfonds	voor	kunst	en	cultuur	in	Brabant.	Het	fonds	in-
vesteert	in	projecten	van	hoge	artistieke	kwaliteit,	die	een	nationaal	karakter	hebben,	
nieuw	zijn	en	zich	richten	op	het	bereiken	van	een	hoger	niveau.		Brabant	C	verwacht	
van	de	initiatiefnemers	dat	zij	70%	van	de	financiering	via	andere	financiële	partners	
verkrijgen.	Dit	om	nieuwe	vormen	van	investering	aan	te	moedigen	en	minder	een	
subsidieverstrekkende	partij	te	zijn.	Kijk	voor	meer	informatie	op	www.brabantc.nl.		

Brabant C fonds 

Jeugdcultuurfonds Brabant  



	
Ook	lokaal	zijn	er	mogelijkheden	voor	financiering	van	de	muziekvereniging.	Denk	
bijvoorbeeld	aan	lokale	fondsen.	Bewoners	in	een	stad	zetten	zelf	een	fonds	op	om	
projecten	in	hun	buurt	te	financieren.	Een	lokale	fonds	werft,	beheert	en	investeert	
geld	om	de	leefbaarheid	te	vergroten.	Deze	fondsen	worden	ondersteund	door	
Lokale Fondsen Nederland.	Op	de	website	www.lokalefondsen.nl	kun	je	zien	of	in	
jouw	stad	of	dorp	ook	een	lokaal	fonds	is.	
Het	is	in	elk	geval	de	moeite	waard	om	de	lokale	of	regionale	mogelijkheden	te	
onderzoeken.	Zoek	naar	een	lokaal	fonds,	een	sponsor	of	gemeentelijke	subsidies	die	
in	jouw	buurt	beschikbaar	zijn.	Deze	lokale	partijen	staan	dichter	bij	de	vereniging.	
Of	kennen	misschien	iemand	in	de	vereniging.	Dit	zijn	redenen	om	voor	een	lokale	
investeerder	te	kiezen	in	plaats	van	voor	een	groot	landelijk	fonds.	

Gemeentelijke subsidie 

Het	is	ook	aan	te	raden	om	de	mogelijkheden	in	jouw	gemeente	te	onderzoeken.	
Zijn	er	regelingen	om	het	verenigingsleven	te	bevorderen?	
Kun	je	aanspraak	maken	op	financiering	voor	het	geven	van	muzieklessen?	

De	situatie	en	mogelijkheden	hiervoor	zijn	in	elke	gemeente	anders.	Dus	ga	op	
onderzoek	uit	en	vraag	muziekverenigingen	in	je	eigen	of	een	andere	gemeente	op	
welke	subsidieregelingen	zij	aanspraak	maken.	

Lokale fondsen		



Het	Fonds	voor	Cultuurparticipatie	heeft	verschillende	subsidieregelingen	en	pro-
gramma’s.	Deze	hebben	allemaal	te	maken	met	zelf	meedoen	aan	kunst	of	cultuur;	
actieve	cultuurparticipatie.	Vanaf	1	januari	2017	start	een	nieuwe	beleidsperiode	met	
nieuwe	programma’s	en	subsidieregelingen.	Het	thema	is	Cultuur	voor	iedereen.	
Mensen	die	actief	meedoen	aan	cultuur	ontmoeten	elkaar	en	ontwikkelen	zich.	Het	
Fonds	voor	Cultuurparticipatie	stimuleert	verenigingen	die	hier	aan	bijdragen.	Op	
www.cultuurparticipatie.nl/subsidies	lees	je	meer	over	de	verschillende	subsidierege-
lingen.	Uit	de	quickscan	op	de	website	blijkt	snel	of	jullie	project	aansluit	bij	een	van	
de	regelingen	van	het	fonds.	

Landelijke fondsen
Fonds voor Cultuurparticipatie 

VSBfonds  

VSBfonds	is	een	van	de	grootste	particuliere	vermogensfondsen	van	Nederland.	
De	inkomsten	die	jaarlijks	vrijkomen	uit	het	vermogensfonds	krijgen	een	maatschap-
pelijke	bestemming	en	komen	bijvoorbeeld	terecht	bij	projecten	van	amateurkunste-
naars.	Het	fonds	steunt	projecten	die	de	ontwikkeling	van	amateurkunstenaars	
centraal	stellen	zoals	bijzondere	samenwerkingen,	ontwikkeling	van	nieuwe	activiteiten	
voor	de	deelnemers	of	het	(her)inrichten	van	oefen-	en	presentatieruimtes.	



Prins Bernhard Cultuurfonds

Om	in	aanmerking	te	komen,	dien	je	een	plan	in	via	www.vsbfonds.nl/kunst-cultuur/
projecten-amateurkunstenaars.		Alleen	aanbieders	van	amateurkunst	kunnen	een	
aanvraag	indienen.	Dat	wil	zeggen:	stichtingen	of	verenigingen	die	cursussen,	work-
shops	of	andere	activiteiten	aanbieden	aan	mensen	die	in	hun	vrije	tijd	een	kunstvorm	
beoefenen.	

Het	is	niet	ongebruikelijk	dat	een	fonds	vraagt	om	meerdere	financiële	partners	te	
zoeken.	Prins	Bernhard	Cultuur	fonds	is	daar	een	voorbeeld	van.	Zij	dekken	gedeel-
telijk	de	kosten	van	een	project,	in	de	overtuiging	dat	met	andere	partners	of	eigen	
geld	de	rest	gefinancierd	wordt.	Het	Cultuurfonds	heeft	verschillende	provinciale	
afdelingen.	De	aanvraag	wordt	behandeld	door	de	provincie	waarin	een	project		
plaatsvindt.			
	
Op	de	website	www.cultuurfonds.nl/aanvragen/hoe-werkt-het	staat	een	richtlijnen-
wijzer.	Gebruik	deze	om	te	bepalen	of	het	project	en	de	vereniging	passen	bij	het	
Cultuurfonds	en	neem	bij	twijfel	contact	op.	Als	de	match	er	is,	kom	je	automatisch	
bij	een	aanmeldformulier	dat	je	ingevuld	per	post	én	per	e-mail	naar	het	Cultuurfonds	
stuurt.	



Anjeractie  

Van den Berch van Heemstede Stichting

De	Van	den	Berch	van	Heemstede	Stichting	ondersteunt	met	name	vernieuwende	
projecten	op	het	gebied	van	cultuur,	met	bijzondere	aandacht	voor	jongeren	en	
klassieke	muziek.	De	oprichter	zette	in	1959	1	miljoen	gulden	apart	en	met	de	rente	
worden	jaarlijks	een	aantal	projecten	gefinancierd.	De	stichting	financiert	lange	ter-
mijn	en	eenmalige	projecten.	
Op	de	website	www.berchvanheemstede.nl	staat	een	aanmeldformulier	dat	per	e-
mail	verstuurd	moet	worden.	

Aanvragen	die	in	het	verleden	zijn	toegekend,	zijn	onder	andere	de	tournee	van	het	
Nederlands	Studentenorkest	en	het	Tromp	Slagwerkersconcours.

Het	Prins	Bernhard	Cultuurfonds	organiseert	ook	een	jaarlijkse	collecteweek:	
de	Anjeractie.	Leden	van	verenigingen	collecteren	in	deze	week	voor	cultuur	en	
natuur.	Het	opgehaalde	geld	gaat	voor	50%	naar	de	clubkas	van	de	eigen	vereniging	
en	voor	50%	naar	cultuur	en	natuur	in	de	eigen	regio.	Collecteren	kan	online	via	een	
crowdfundingplatform,	in	een	digitale	collectebus	via	social	media,	met	een	smsje	en	
door	te	collecteren	aan	de	deur.		
Kijk	op	www.cultuurfonds.nl/geven/anjeractie/anjeractie	voor	de	actuele	data	van	de	
eerstvolgende	collecteweek	en	om	aan	te	melden.	



Crowdfunding

Voordekunst

Crowdfunding	wordt	voornamelijk	ingezet	voor	de	financiering	van	een	project,	denk	
aan	een	optreden,	nieuwe	kleding	of	een	cd.	Je	doet	een	beroep	op	familie,	vrienden	
en	bedrijven.	Iedereen	die	jullie	als	vereniging	een	warm	hart	toe	draagt.	Dat	is	de	
‘crowd’	en	zij	investeren	allemaal	een	klein	bedrag.	

Belangrijk	bij	crowdfunding	is	het	bereiken	van	een	grote	groep	mensen.	Gebruik	
daarvoor	social	media,	lokale	media	en	het	netwerk	van	iedereen	in	de	vereniging.	
Je	kunt	zelf	een	campagne	starten,	eventueel	met	een	gratis	website	zoals	WordPress.	
Je	kunt	ook	een	campagne	starten	via	een	bestaand	crowdfundplatform.	Groot	voor-
deel	is	dat	zij	veel	ervaring	hebben	en	geïnteresseerden	het	platform	weten	te	vinden.	

Gebruik	bijvoorbeeld	Voordekunst;	het	platform	voor	crowdfunding	in	de	creatieve	
sector.	Kijk	ook	op	www.voordekunst.nl.

Of	start	een	crowdfunding	in	samenwerking	met	Kunstbalie.	Zij	adviseren	over	
bestaande	platforms,	geven	twee	keer	digitale	feedback	op	je	plannen	en	je	krijgt	een	
adviesgesprek.	Ook	kan	Kunstbalie	je	plannen	promoten	via	hun	eigen	kanalen	als	de	
crowdfundingcampagne	online	staat	en	Kunstbalie	erin	gelooft.		
Kijk	voor	meer	informatie	op:	www.kunstbalie.nl/crowdfunding



Regionale fondsen

Buurtcultuurfonds	-	http://www.brabant.nl/applicaties/producten/buurtcultuur_subsi-

die_14838.aspx	

Jeugdcultuurfonds	Brabant	-	www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/noord-brabant/#presenter

Brabant	C	fonds	-	www.brabantc.nl	

Lokale fondsen

Lokale	Fondsen	Nederland	-	www.lokalefondsen.nl

Landelijke fondsen

Fonds	voor	Cultuurparticipatie	-	www.cultuurparticipatie.nl/subsidies	

VSBfonds	-	www.vsbfonds.nl/kunst-cultuur/projecten-amateurkunstenaars

Prins	Bernhard	Cultuurfonds	-	www.cultuurfonds.nl/aanvragen/hoe-werkt-het

Anjeractie	-	www.cultuurfonds.nl/geven/anjeractie/anjeractie

Van	den	Berch	van	Heemstede	Stichting	-	www.berchvanheemstede.nl

Crowdfunding

Voordekunst	-	www.voordekunst.nl.

Kunstbalie	-	www.kunstbalie.nl/crowdfunding

Overzicht



Deze	brochure	is	een	uitgave	van	Brabantse	Bond	van	Muziekverenigingen	(BBM).	
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