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 actief
burgerschap mogelijk maken en
versterken.

Kwartaal 4 - 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

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

Mens & Maatschappij
€ 9,5 miljoen

Toegekende projecten in het land

Ingediende aanvragen donaties

3070

73

Landelijke
projecten

67

135

36

176

Toegewezen
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185

103

47

725

Toegewezen

90

363

1044

Aanvragen
Mens & Maatschappij

94
12
60

2026
Aanvragen
Kunst & Cultuur

3,01

1088

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

Hoogte toekenning donaties

Donaties Mens & Maatschappij
projecten

387

Tot € 5.000,-

443

€ 5.001,tot € 30.000,-

11.200.341,Ontwikkeling van mensen
€ 3.782.058,-

Oud beleid
€ 2.195.408,-

258

> € 30.000,-

Ontwikkeling van
buurten en wijken
€ 5.222.875,-

In het eerste en tweede 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
512

Aanmeldingen
Selectiegesprekken

165

Beurzen

Toegekende
donaties

Tot en met het vierde kwartaal vertrokken 160 studenten van
de lichting 2018 naar het buitenland met een VSBfonds
Beurs. Aan hen werd in totaal een bedrag van € 1.267.000
betaald. Hiervan zijn 140 reguliere kandidaten en
20 reservekandidaten. Er werd aan één persoon een extra
bedrag in verband met een functiebeperking toegekend.
Tot en met 2018 is dan 87% van de reservekandidaten
toegekend.
Er hebben zich in totaal 24 kandidaten teruggetrokken.
De meest voorkomende reden is dat de studenten niet zijn
toegelaten tot de buitenlandse instelling van hun keuze (16x).
Dit is nog niet de eindstand; in de eerste helft van 2019
zullen nog 4 studenten van deze lichting vertrekken voor een
studie of onderzoek in het buitenland. Zij gaan naar
Duitsland, Zwitserland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

Donaties Kunst & Cultuur projecten

13.657.819,Aanbod voor
amateurkunstenaars
€ 1.325.215,-

Educatie
€ 571.325,-

Oud beleid
€ 2.513.345,Publieksgerichte
projecten van
presenterende
instellingen
€ 7.592.969,-

Kunstproductie
€ 1.590.075,Vrijwillige inzet
€ 64.890,-

Totaal toegekend speciale programma’s
€ 1.490.000,-

€ 160.000,-

Verdeling universiteiten
en hogescholen

80

85

Universiteit

Hogescholen

Meer informatie? Kijk op vsbfonds.nl
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