
Toegekende projecten in het land

Totaal toegekend speciale programma’s

Facts & Figures 
VSBfonds Donaties
Kwartaal 1 - 2020
De facts & �gures zijn cumulatief, dus u ziet waar we op dat moment 
in het jaar staan. 

Landelijke
projecten

Kwartaalrapportage
Ieder kwartaal maakt VSBfonds 
de balans op van wat we doen en 
wat de resultaten daarvan zijn. 
Slagen we er voldoende in om 
onze missie te realiseren? Die is 
bijdragen aan een samenleving 
waar iedereen actief wil en kan 
meedoen. Dit doen wij door 
initiatieven te steunen die actief 
burgerschap mogelijk maken en 
versterken. 

Meer informatie? Kijk op vsbfonds.nl Iedereen doet mee

Ingediende aanvragen donaties

732

Aanvragen
Kunst & Cultuur

Aanvragen
Mens & Maatschappij

374
Toegekende

donaties

476256

Toegewezen

Toegewezen

267

107

Q1

€ 28,3
miljoen  

Totaal
donatiebudget 

19

18

16

23

49

9

64

6

4364

33

15

15

4.340.739,-
Donaties Kunst & Cultuur projecten

2.679.659,-

Donaties Mens & Maatschappij 
projecten

Verdeling universiteiten 
en hogescholen

Universiteit Hogescholen

215 228

Beurs voor studie of onderzoek 
in het buitenland

Aanmeldingen

Selectie-
gesprekken

In oktober 2019 zijn 165 VSBfonds Beurzen voor de lichting 
2020 verdeeld over de 37 partner universiteiten en hogescholen 
in Nederland.
1 Maart 2020 was de deadline voor het aanvragen van een 
beurs. Gedurende de maanden maart en april vonden de 
selectiegesprekken plaats bij 37 onderwijsinstellingen. In 
verband met de coronamaatregelen vonden deze grotendeels 
online plaats.
In het tweede kwartaal kennen we de beurzen toe en in het 
derde kwartaal gaan de eerste studenten naar het buitenland. 
Eventuele reserve kandidaten ontvangen dan alsnog een beurs. 
In het laatste kwartaal kijken we naar de verdeling van de 
beurzen voor het komende jaar.

357
443

Burgerschaps
competenties
€ 1.145.087,-

Sterke 
buurten/wijken
€ 1.534.572,-

Kunstproducties met
maatschappelijk effect
€ 677.450,-

Educ. trajecten
voor schoolgaande
jeugd
€ 174.000,-

(Her)inrichting
€ 557.095,-

Amateurkunst
€ 550.034,-

Programmering en
publieksbegeleiding 
€ 2.382.160,-

€ 662.404,-

Q2 Q3 Q4

Kunst & Cultuur 
€ 13,3 miljoen

Mens & Maatschappij 
€ 10,9 miljoen

Studiebeurzen
€ 1,5 miljoen

Overig
€ 2,6 miljoen  

Totaal toegekend t/m kwartaal 1 
€ 9,2 miljoen


