
Toegekende projecten in het land

Hoogte toekenning donaties

Kunst & Cultuur 
€ 16 miljoen

Mens & Maatschappij 
€ 9,9 miljoen

Studiebeurzen
€ 1,5 miljoen

Facts & Figures 
VSBfonds Donaties
Kwartaal 3 - 2017

Ingediende aanvragen donaties

2.685

6.457.282,-

Aanvragen
Kunst & Cultuur

Aanvragen
Mens & Maatschappij

Toegewezen

Toegewezen

Donaties Mens & Maatschappij 
projecten

Ontmoetingen
leefwerelden
€ 3.502.748,-

Arbeid en
vrijwillige inzet
€ 1.226.203,-

Kwaliteit
van leven
€ 1.728.331,-

11.862.331,-
Donaties Kunst & Cultuur projecten

De Kunsten
€ 9.432.869,-

Cultureel erfgoed
€ 2.429.462,-

3,4 maanden 
is de gemiddelde doorlooptijd 

van een aanvraag tot beslissing.

1.023
Toegekende

donaties

De facts & �gures zijn cumulatief, dus u ziet waar we op dat moment 
in het jaar staan. 

Landelijke
projecten

Tot € 5.000,-

€ 5.001,- 
tot € 30.000,-

> € 30.000,-  

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 het 
actief burgerschap mogelijk 
maken en versterken. 

Meer informatie? Kijk op vsbfonds.nl Iedereen doet mee

Hoogte beurs & Aantal studenten

> € 10.000

2 studiejaren
max. € 10.000,-

Minder dan
2 jaar

max. € 7.000,-

Het aandachtsgebied Kunst & Cultuur is verdeeld 
in twee werkterreinen:

1.760925

695

328

79,5% 20,5%

Het aandachtsgebied Mens & Maatschappij is verdeeld in 
drie werkterreinen: Ontmoetingen leefwerelden, Kwaliteit van 
leven en Arbeid en vrijwillige inzet.

54,2%

26,8%

19% Verdeling universiteiten 
en hogescholen

Universiteit HBO

80 85

1
75
89

Beurs voor studie of onderzoek 
in het buitenland

Aanmeldingen

Selectie-
gesprekken

Beurzen
toegekend

In het derde kwartaal vertrokken de eerste 137 studenten 
van de lichting 2017 naar het buitenland. Aan hen werd in 
totaal een bedrag van € 1.138.000 betaald. Er waren 130 
reguliere kandidaten en 7 reserve-kandidaten. Tot en met het 
derde kwartaal is 35% van de reservekandidaten toegekend.
In totaal hebben 16 kandidaten teruggetrokken. De meest 
voorkomende reden is dat de studenten niet zijn toegelaten 
tot de buitenlandse instelling van hun keuze (8x).
Bursalen van de lichting 2017 kunnen nog vertrekken tot en 
met 30 juni 2018.

165 

443
529

€ 27,4
miljoen  

Totaal
donatiebudget 

311

210

502

57

52

35

44

70

14

171

207

87154

83

35

14


