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1303 projecten ondersteund
165 studiebeurzen verstrekt
Nieuwe visie en missie geformuleerd
Keuze voor actief burgerschap
Meer aandacht voor impact

Bekijk ons volledige jaarverslag
op vsbfonds.nl
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Investeren in de kwaliteit
van onze samenleving
Als VSBfonds kijken we tevreden terug op een dynamisch
jaar. Zo konden we via ondersteuning van ruim 1300 grote en
kleine projecten investeren in de kwaliteit van de Nederlandse
samenleving. Ook kenden we 165 studenten een beurs toe.
In totaal konden we dit alles realiseren voor € 27,4 miljoen.
In 2017 hebben we besloten een groter accent te leggen op projecten die bijdragen
aan (het versterken van) actief burgerschap. Want dergelijke initiatieven zorgen voor
nieuwe verbindingen in onze samenleving en halen de muren neer tussen groepen
mensen.
Actief burgerschap draagt bij aan maatschappelijke samenhang en sociale mobiliteit
in ons land. Die visie heeft, met inbreng van alle medewerkers van VSBfonds, geleid
tot ander beleid en nieuwe werkwijzen. Dit is terug te lezen op onze vernieuwde
website die half november online ging. Ook in het donatiebeleid zijn de nieuwe keuzes
terug te zien, met meer aandacht voor wat we uiteindelijk bereiken met onze
donaties. Impactmeting krijgt de komende jaren daarom steeds meer nadruk.
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Onze nieuwe
missie en visie

Missie VSBfonds
VSBfonds draagt bij aan het verbeteren van de maatschappelijke samenhang en
sociale mobiliteit in Nederland

Visie VSBfonds
In ons welvarende land lijkt het soms alsof de verschillen tussen mensen steeds
groter worden. Als die verschillen leiden tot muren tussen groepen mensen beperkt
dit de mogelijkheden voor mensen om mee te doen en zich te ontwikkelen. Dit leidt
tot achterstand en verschil in ontwikkeling. VSBfonds kiest daarom nadrukkelijk voor
het stimuleren van actief burgerschap. Dat doen we via het financieel en praktisch
(bijvoorbeeld met kennis of netwerken) ondersteunen van projecten op het gebied van
Kunst & Cultuur en Mens & Maatschappij én door het verstrekken van studiebeurzen.

Actief burgerschap
VSBfonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land
door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken
die actief burgerschap versterken. Daaronder verstaan wij de bereidheid en het
vermogen om verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf, voor anderen en een
gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Zodat iedereen zijn of
haar plek vindt en krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven
met én dankzij elkaar. Vandaar ons motto: ‘Iedereen doet mee’.
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Op De Buurtcamping komen allerlei mensen uit de buurt een paar dagen kamperen in het
stadspark bij hen om de hoek. Ze doen van alles samen, van de tent opzetten en ontbijten tot
badmintonnen of zingen rond het kampvuur. Zo leren buurtgenoten die normaal langs elkaar
heen leven, elkaar persoonlijk kennen. Er ontstaat een gezellig dorpsgevoel in de buurt en de
mensen groeten elkaar. Gemiddeld leren deelnemers 14 nieuwe mensen kennen en sommigen
houden er hechte vriendschappen aan over.
De eerste was in Amsterdam, inmiddels zijn
er al 11 buurtcampings in 5 steden.

Meer verbondenheid
door kamperen met
buurtbewoners

Mens & Maatschappij
Casus

Katusha Sol van De Buurtcamping: “Een meisje uit een minimagezin
wilde zo graag op vakantie dat haar vader besloot De Buurtcamping dit jaar
zelf te organiseren. En wij begeleiden dat dan. Tijdens het kamperen maken
mensen echt nieuwe vrienden en houden ook na de vakantie contact.
Met de bijdrage van VSBfonds kunnen we De Buurtcamping nog meer
bekendheid geven. Onze droom is dat in elke stad een Buurtcamping komt.
Want buurtgenoten die samen kamperen, delen dezelfde ervaring en dat
zorgt voor meer verbondenheid.”
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Facts & Figures
Organisatie
De organisatie in 2017

Aantal medewerkers

Bij VSBfonds werken in 2017
41 mensen. Een groot deel van
hen houdt zich bezig met het
uitvoeren van het donatiebeleid.
Voor de interne bedrijfsvoering
was in 2017 € 4 miljoen
beschikbaar. Het voor de interne
bedrijfsvoering beschikbare geld
is als volgt besteed:

41
29

Gemiddelde
leeftijd
medewerkers

12

Organisatiekosten
(Bedragen x € 1.000)

Afschrijvingen
€ 194,Kantoorkosten
€ 725,Communicatie
€ 97,-

4.240

Personele kosten
€ 3.223,-

Afschrijvingen
€ 225,Kantoorkosten
€ 895,-

4.095

Communicatie
€ 94,Personele kosten
€ 2.880,-

2017

2016

Wat is onze impact?
Wat gebeurt er precies met het toegekende geld en wat levert een donatie uiteindelijk op?
Dat willen we graag zo precies mogelijk weten, zodat we nog beter in beeld krijgen waar we
ons geld het beste in kunnen steken. Daarom evalueren we elk project en doen we onderzoek
onder begunstigden. Samen met Avance en Sinzer is in 2017 een apart impactonderzoek
naar Mens & Maatschappij-projecten opgezet. De uitslagen weten we nog niet. In 2018
stellen we een speciale onderzoeks- en impactcoördinator aan.
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Projecten in 2017
In 2017 ondersteunden we meer dan 1300 grote en kleine
projecten. Van ‘de Roefeldag’ in Ten Boer (€ 200) tot aan
‘Ik ben geweldig’ (€ 215.000). En alles wat daartussen zit.
Hier een kleine greep.
De VoorleesExpress richt zich op kinderen met een
taalachterstand. Getrainde voorlezers komen gedurende
twintig weken één keer per week bij een gezin thuis voorlezen.
Dat stimuleert de taalontwikkeling van deze kinderen en
zorgt dat ze beter presteren op school. Landelijk worden
kinderen in zo’n 4426 gezinnen via dit project bereikt.

Met het programma Jongereninzet zet VSBfonds jongeren

Het Groningse initiatief ‘Lezen &

aan om als actieve, zelfstandige en verantwoorde burgers te

schrijven Oosterparkwijk’ koppelt

handelen. En zo stimuleren ze zich in te zetten voor anderen en

vrijwilligers één op één aan mensen

een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de samenleving.

die willen leren lezen en schrijven.
Zo’n lees- en schrijfmaatje geeft een

Wijksafari is

jaar lang les.

een project dat
wijkbewoners via

Op Roefeldag, een initiatief

kunst bij elkaar brengt.

dat in steeds meer plaatsen

Onder meer in de

plaatsvindt, openen instellingen

Amsterdamse Bijlmer was dit een groot succes, met

en bedrijven de deuren voor

vele tientallen betrokkenen en honderden bezoekers.

jong en oud voor een kijkje
achter de schermen. Dat leidt
tot meer begrip en verbinding.

Ik Ben Geweldig is het jongeren
activeringsprogramma van NJR en
VSBfonds. Via coaching, training

VSBfonds ondersteunt de komende drie jaar Lelykracht, een

en een financiële bijdrage krijgen

beweging geïnitieerd door cultuur, sport en welzijnsorganisaties

jongeren ondersteuning bij het doen

in Lelystad. Het initiatief beoogt dat inwoners, private en publieke

van iets goeds voor een ander. Totaal

partijen zich met elkaar inzetten voor de onderlinge verbondenheid

ging het in 2017 om 125 projecten.

en leefbaarheid in deze stad.

Colofon

Dit korte jaarverslag is een uitgave van Stchting VSBfonds, Maliebaan 14, 3581 CN Utrecht.
Redactie: Communicatie VSBfonds ism Leene Communicatie bv, Gouda
April 2018
Vormgeving: Frank Grafisch Ontwerp, Gouda
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Boulevard is het jaarlijkse podiumkunstenfestival in Den Bosch. Het heeft
een breed profiel: van straattheater en korte voorstellingen in tentjes tot
voorstellingen op de bestaande podia in Den Bosch. Elk jaar dompelen
zo’n 150.000 bezoekers zich onder in theater, dans, muziek, performance,
kleinkunst en beeldende kunst. Begin augustus was de drieëndertigste
editie, met als thema de vraag waar iemand zich thuis voelt.

“ Iedereen voelt
zich hier thuis!”

Kunst & Cultuur
Casus

Omdat dit festival er voor iedereen wil
zijn doet Boulevard er alles aan om eventuele drempels voor
bepaalde groepen weg te nemen. Zo is het festival ook toegankelijk
voor mensen met een fysieke beperking of met een kleine beurs.
Bijzonder is ook het ‘tweede festivalhart’, een speciale plek waar
publiek en makers elkaar op allerlei manieren kunnen ontmoeten.
VSBfonds steunt Boulevard met een bijdrage van € 100.000
omdat het festival zich richt op verschillende doelgroepen én
omdat kunst en samenleving hier door de opzet op een krachtige
manier samenkomen.
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Toegekende
projecten
in het land

Waar ging ons
geld heen?

Landelijke
projecten

67
60
41
225
16

270

Totaal
donatiebudget

87

110

200

€ 27,4

62

105

miljoen

21
39

Kunst & Cultuur
€ 16 miljoen

Mens & Maatschappij
€ 9,9 miljoen

Studiebeurzen
€ 1,5 miljoen

Ingediende
aanvragen donaties

3.687
4
Hoogte toekenning donaties
tm € 5.000,€ 5.001,tot € 30.000,> € 30.000,-

Toegewezen

500
3.687
530
273
436
1242

Aanvragen
Beurs voor studie of onderzoek in buitenland

Toegewezen

Mens & Maatschappij

Aanmeldingen
Selectiegesprekken
Beurzen
toegekend

529
3,05
443
165

Donaties
overige projecten

436
1242
Aanvragen Toegewezen

Mens
863& Maatschappij

2445 3,05
3.687

maanden is
gemiddelde doorlooptijd
van een aanvraag tot bes
Kunst & Cultuur
Aanvragen Toegewezen

maanden is de
gemiddelde doorlooptijd in 2017
van een aanvraag tot beslissing.

1.297
toegekende
donaties

436
1242

2445

Aanvragen Toegewezen

Aanvragen

Mens & Maatschappij

Kunst & C

3,05

maanden is de
VSBfonds
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gemiddelde
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van een aanvraag tot beslissing.
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Beurzen
Casus

Aan de Hogeschool Rotterdam studeerde Zina Monteiro Sociaal en Cultureel
Werk. Omdat de studie vooral heel praktisch was ging Zina op zoek naar meer
theoretische onderbouwing. Bijvoorbeeld over de vraag hoe kunst kan helpen
om problemen beter bespreekbaar te maken. Dankzij een beurs van VSBfonds
kon ze aan de universiteit van Westminster in London Culturele en Kritische
Studies studeren, zodat ze zich verder kon ontwikkelen in de richting die haar
grote interesse heeft: kunst.

“ Kunst is een belangrijke tool
om verschillen te overbruggen”

Zina: “Ik liep stage bij Arts Catalyst in Londen. Daar wil men via kunst
het gesprek over de veranderende wereld op gang brengen. Zo ontdekte ik
ook hoe kunst ervoor kan zorgen dat mensen makkelijker de dialoog aangaan
over voor hen ongemakkelijke onderwerpen. Tijdens mijn masterstudie in
de Londense wijk Kings Cross, die ik dankzij de VSBfondsbeurs kan doen,
leer ik hoe dat werkt. In mijn klas komt driekwart van de studenten uit een
ander land. Ook dat is heel interessant: zoveel culturen in één klaslokaal.
Via kunst hebben we het over verschillen in cultuur, achtergronden, uiterlijk
en over ongelijkheid. Kunst is een belangrijke tool om dat soort verschillen
te overbruggen.”
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Samenwerking met anderen
VSBfonds werkt op tal van terreinen samen met andere partijen.
Zo kunnen we elkaar aanvullen, elkaars kennis gebruiken
en betere ondersteuning geven. Een paar voorbeelden van
ontwikkelingen in 2017.
KNHM en VSBfonds werken samen om ondernemende
initiatieven met een sociaal doel te ondersteunen met leningen
of aandelenkapitaal, advies en begeleiding. In 2017 verstrekten
we zo vier leningen. Ook hebben we enkele donatieverzoeken
samen beoordeeld.
Voor ‘Donatie op Locatie’ werken we
samen met regionale partners. Samen met
lokale deskundigen gaan adviseurs van
VSBfonds met aanvragers in gesprek over
hun donatieverzoek. Zo komen we tot betere
beoordelingen omdat we beter de lokale
betekenis van een project kunnen duiden.

Sinds 2016 werkt VSBfonds samen met
het Nutfonds. In 2017 heeft VSBfonds de
aanvragen voor donaties uit het Nutfonds
beoordeeld en afgehandeld en in totaal voor
€ 19.000,- uitgekeerd. Vanaf 2018 beheert
VSBfonds het vermogen van het Nutfonds.

Beëindigde samenwerkingen
Samen met Fonds Podiumkunsten
en Fonds Cultuurparticipatie
zijn we een pilot gestart met
matchmakers: mensen die culturele
initiatieven (o.a. urban arts,
jongerencultuur) in grote steden
weten te lokaliseren en in contact
brengen met ons fonds.

Sommige samenwerkingsverbanden
passen niet meer bij de nieuwe
focus. Daarom is VSBfonds niet
meer betrokken bij de Nationale
Zorgvernieuwingsprijs en is VSBfonds
alleen nog in 2018 verbonden aan de
Poëzieprijs. Ook de samenwerking met
een vijftal collegafondsen in Aanvraag.nl
is eind 2017 beëindigd.
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