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Fonds 1818 geeft een financiële 
basis voor de financiering van 
het plein. 
 
Wat te doen als meer geld 
nodig is? 



Weet wat je wilt en waarom 

• Wat is het doel van je schoolplein?  
Formuleer eventueel sub-doelen. 
 
• Maak je plannen SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel,    
Realistisch en Tijdgebonden. 
 
• Voor wie is het plein bestemd? 
 
• Doet de buurt mee? 
 
 
 



• Wat voor extra elementen zitten in het plan? Kinderen met 
obesitas of een beperking, veel allochtonen, sterk verstedelijkte 
omgeving etc. 
 
• Is het mogelijk om gebruik te maken van maatschappelijke 
stages of stagiaires uit het groen onderwijs. 



Maak je plan 

Gebruik deel 2 van het aanvraagformulier op 
www.groeneschoolpleinen.nl als leidraad. 



Welke fondsen passen bij deze 
doelen? 

• Oranjefonds: alleen als echt zware buurtfunctie. 
Via NL Doet en Burendag kleine donaties mogelijk 
 
• Madurodam Steunfonds: achterstandsscholen, liefst in DH. 
 
• Prins Bernhard Cultuurfonds: alleen via vriendenstichting. 
 
• WOZ Fonds: alleen Leidse scholen én buurtfunctie. 
 
• Druckerfonds: alleen Leidse scholen én buurtfunctie. 
 
 

  



• Jantje Beton: Geld voor schoolpleinen 2011 is op. 
Subsidie voor buitenspelen: gericht op buurten, niet specifiek voor 
scholen. Voor 2011 geen geld meer. 
Loterij: opbrengst lotenverkoop 50/50. Mei/juni 2012. 
 
• Schipholfonds: Lisse, Warmond, Sassenheim en Voorhout.  
Criteria: 24 uur per dag open voor buurtkinderen. Afgelopen 36 
maanden geen aanvraag ingediend. 
 
• Rabobank Leiden:  Wensenfonds  
Indienen begin 2012 zie rabobankwensenfonds.nl 
 
• Rabobank Bollenstreek: Coöperatiefonds en de  
Verenigingen Fietsdag 



Gemeenten 

• Heel divers hoe ze hiermee omgaan 
 
• Meestal geen geld, soms wel materialen 
 
• Wel nodig voor vergunningen etc. 
 
• Doen soms een deel van het beheer/ onderhoud 
 
•Voor iedere gekapte boom moet een gemeente een nieuwe 
boom planten. Hoeft niet altijd op de zelfde plek. Kan ook op 
jouw schoolplein. 



ANBI: Algemeen Nut Beogende 
Instelling 

•Aanvragen bij de belastingdienst 
 
•Je betaalt geen belasting over giften en nalatenschappen van 
particulieren 
 
•Een school heeft recht op de status maar je moet hem wél 
aanvragen!!! Kijk op www.belastingdienst.nl om te zien of de 
school hem al heeft. 
 
•Voor giften van fondsen is de status NIET nodig. Het fonds is al 
ANBI 

http://www.belastingdienst.nl/


Stichting Vrienden Van… 

Nadeel:  
• Oprichten kost geld en onderhouden van de stichting kost tijd 
en energie. 
 
Voordeel:  
• Bij sommige fondsen kan de school niet terecht maar de 
vrienden van wel, omdat het een stichting is. 
 
• De vrienden hebben donateurs die jaarlijks een bedrag storten. 
Dit zijn niet alleen ouders. 
 
• Bij grote giften van een particulier is een ANBI-status of SBBI-
status handig. 
 
• Inzamelingen niet alleen voor het groen. 
 



Andere manieren om geld 
binnen te halen… 

• Sponsoring: bedrijven geven geld of stellen materiaal ter 
beschikking. Willen een tegenprestatie. 
Lees het sponsorprotocol. 
 
• Wervingsacties 
 
• Wat doen ouders zowel als werk als in hun vrije tijd? 
 
• Doen bedrijven waar ouders werken aan MVO? 
 
• Bij welke bank bankiert de school?  
 


