Facts & Figures
VSBfonds Donaties

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.

Kwartaal 1 - 2018
De facts & figures zijn cumulatief, dus u ziet waar we op dat moment
in het jaar staan.

Totaal
donatiebudget

€ 27,0
miljoen

Kunst & Cultuur
€ 13,7 miljoen

Mens & Maatschappij
€ 9,5 miljoen

Speciale
Studiebeurzen
€ 1,5 miljoen programma’s
€ 2,3 miljoen

Toegekende projecten in het land

Ingediende aanvragen donaties
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Landelijke
projecten
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Aanvragen
Mens & Maatschappij

Aanvragen
Kunst & Cultuur

3,43

298

maanden
is de gemiddelde doorlooptijd in 2018
van een aanvraag tot beslissing.

Hoogte toekenning donaties

Donaties Mens & Maatschappij
projecten

2.412.139,-

97

Tot € 5.000,-

Ontwikkeling van mensen
€ 154.980,-

128

€ 5.001,tot € 30.000,-

73

> € 30.000,-

Oud beleid
€ 1.942.125,-

In het eerste kwartaal van 2018 hebben we nog enkele
aanvragen beoordeeld volgens ons oude beleid. Deze cijfers
zijn ook opgenomen in de overzichten hiernaast.

Beurs voor studie of onderzoek
in het buitenland

514
412

Aanmeldingen
Selectiegesprekken

1 Maart 2018 was de deadline voor het aanvragen van een
beurs. Gedurende de maand maart vonden de selectie
gesprekken plaats bij 37 onderwijsinstellingen.

Verdeling universiteiten
en hogescholen

270

240

Universiteit

Hogescholen

Ontwikkeling van
buurten en wijken
€ 1.215.034,-

Donaties Kunst & Cultuur projecten

3.597.735,Aanbod voor
amateurkunstenaars
€ 161.520,-

Oud beleid
€ 2.050.565,-

In oktober 2017 zijn de 165 VSBfonds Beurzen voor de
lichting 2018 verdeeld over de 38 universiteiten en
hogescholen in Nederland.

Meer informatie? Kijk op vsbfonds.nl

Toegekende
donaties

Educatie
€ 145.000,Publieksgerichte
projecten van
presenterende
instellingen
€ 993.650,Kunstproductie
€ 247.000,-

Speciale programma’s
Naast de donaties Mens & Maatschappij, Kunst & Cultuur en
Beurzen hebben we een budget gereserveerd voor speciale
programma’s.
In het eerste kwartaal is daarvan 50.000 euro besteedt aan
Matchmakers Cultuur. Matchmakers in cultuur is een
bijzondere samenwerking tussen het VSBfonds, Fonds voor
Cultuurparticipatie en Fonds Podiumkunsten. Wij zien in
steden nieuwe cultuuruitingen ontstaan die onlosmakelijk zijn
verbonden met de stedelijk dynamiek. De acht nieuwe
matchmakers gaan deze initiatieven verbinden aan de
subsidiemogelijkheden van de fonds.

Iedereen doet mee

