We willen ook het kind bereiken dat niet
zo makkelijk bij Cinekid terechtkomt.

Facts & Figures

Beurzen
Casus

Wat hebben we uitgegeven?
Hoogte toekenning donaties

Totaal
donatiebudget
Kunst & Cultuur
Casus

Cinekid is hét mediafestival voor
kinderen in Nederland. Naast het jaarlijkse festival in Amsterdam reist Cinekid
het hele land door. Met Cinekid on Tour
doet Cinekid veertig theaters door heel
Nederland aan. De donatie van
VSBfonds aan Cinekid zorgt voor
gelaagdheid, verdieping en kwaliteit.

€ 27, 0

387

Tot € 5.000,-

443

€ 5.001,tot € 30.000,-

miljoen

Directeur Floor van Spaendonck van Cinekid vertelt: ‘Door de donatie van
VSBfonds kunnen we kennisdelen met filmtheaters door het hele land. We kunnen
ze aanspreken: wij werken met azc’s, waarom doen jullie dat nog niet? Hoe bereik
je andere groepen en hoe maak je een scholenprogramma? Daar worden zij
maatschappelijk steviger van, maar wij ook! We willen met ons programma ook
het kind bereiken dat niet zo makkelijk bij Cinekid komt. Heel bijzonder was een
samenwerking met kinderen uit zes asielzoekerscentra. We dachten: hoe krijgen we
die kinderen actief? Ze een buskaartje en tickets geven is niet genoeg. Daarom zijn
we deze zomer naar hen toegegaan met minifestivalletjes. Op twee dagen daarvan
kwam de VPRO een serie filmen. De serie, Zara en de magische kicksen, is in het
najaar op tv uitgezonden en ging op Cinekid drie keer in première, zodat alle kinderen
van het azc ’m konden zien. Het was een enorm feest!
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Kunst & Cultuur
€ 13,7 miljoen

Mens & Maatschappij
€ 9,5 miljoen

De organisatie in 2018
Bij VSBfonds werkten eind 2018
39 mensen (32,7 fte). Een groot deel
van hen houdt zich bezig met het
uitvoeren van het donatiebeleid.
Voor de interne bedrijfsvoering was in
2018 ruim € 4 miljoen beschikbaar.

Studiebeurzen
€ 1,5 miljoen

39
11
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Jaarverslag
2018

Speciale projecten
In sommige projecten neemt VSBfonds zelf het initiatief.
Of draagt VSBfonds op een andere wijze bij dan door een
financiële bijdrage. Een paar mooie voorbeelden hiervan.

> 2018: een geslaagd jaar!

We Doen Het Samen! Festival
In juni 2018 vond in Amersfoort het We Doen het Samen! Festival plaats,
georganiseerd door een groot aantal fondsen en koepelorganisaties
die zich richten op het versterken van de sociale cohesie in dorpen en
buurten. KNHM Foundation en VSBfonds namen hiervoor het initiatief.
Het festival biedt praktische tips, inzichten en financiële mogelijkheden voor projecten van
burgers voor burgers. Tijdens het festival wisselden ruim 550 deelnemers ervaringen uit over
het organiseren van vooral kleine, lokale activiteiten.

> 1088 bijzondere projecten
ondersteund
> 165 studiebeurzen verstrekt
> Eerste resultaten nieuw
donatiebeleid zichtbaar

Sneller op eigen benen dankzij leerwerktrajecten UAF
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF ontwikkelt dankzij een investering
van VSBfonds leerwerktrajecten voor hoogopgeleide vluchtelingen met
ervaring in kansrijke sectoren. UAF werkt hierbij onder meer samen met
Fontys Hogeschool en technische werkgevers in de Brainport Regio. Het
initiatief zorgt ervoor dat hoogopgeleide vluchtelingen sneller op eigen benen
staan en een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Deelnemer Ammar:
‘Door de oorlog heb ik mijn IT-studie aan de universiteit niet af kunnen maken. Hopelijk vind ik
dankzij dit leerwerktraject snel een passende baan, zodat ik weer op eigen benen kan staan en
mijn carrière in Nederland een vervolg kan geven. Ik wil mijn talent benutten.’

Speciale
programma’s
€ 2,3 miljoen

Aantal medewerkers

28

Een andere wereld ging voor me open

258

> € 30.000,-

“ Door de donatie van
VSBfonds kunnen we
onze kennis delen
met filmtheaters”

Jouke Smid volgt de tweejarige master Public Policy & Management in het
Hongaarse Boedapest. Na zijn opleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement heeft Jouke eerst een jaar gewerkt. Maar al snel kreeg hij het gevoel
dat hij nog inhoudelijke bagage miste. Hij wilde verder studeren graag combineren met het leven in een land waar alles totaal anders is dan in Nederland.
Door een studiebeurs van VSBfonds ging die wens in vervulling. Jouke vertelt:
‘Sinds ik in Boedapest ben, gaat er een hele andere wereld voor me open. Dit
heeft me al heel veel nieuwe inzichten gebracht. Mijn leven is nu veel dynamischer en ik weet na deze opleiding in een internationale omgeving dat ik hierna
graag voor een internationale organisatie wil gaan werken.’

“ Nu weet ik dat ik voor een
internationale organisatie
wil gaan werken”
Beurzen maken studie in het buitenland voor 165 studenten
mogelijk. In 2018 ontvingen 165 studenten van VSBfonds een beurs
om in het buitenland te studeren. Tijdens de selectie van de studenten
is er goed gelet op hun maatschappelijke inzet en in hoeverre zij die na
terugkomst uit het buitenland versterkt in gaan zetten.
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BREEKJAAR laat jongeren in zichzelf investeren
Breekjaar is een inspiratiejaar gericht op jongeren die vooruit willen
maar over weinig mogelijkheden beschikken. Tijdens dit inspiratiejaar
investeren deelnemers in zichzelf, ontdekken ze hun talenten,
werken ze aan hun zelfvertrouwen, ontwikkelen ze creativiteit en
ondernemerschap en leren ze slimme (toekomstgerichte) keuzes maken. In 2018 ondersteunde
VSBfonds Breekjaar met 20 wildcards voor jongeren die anders vanwege hun thuissituatie of
beperkte financiële middelen niet zouden kunnen deelnemen aan het programma. Livia (21)
was een van de deelnemers. ‘Tijdens het Breekjaar heb ik geleerd om vanuit mezelf keuzes te
maken, in plaats van af te gaan op wat anderen zeggen. Soms is dat spannend en eng, maar
ik leer daardoor wel op mezelf te vertrouwen.’
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Samenhang bevorderen
in een tijd van polarisatie
In 2018 investeerde VSBfonds € 27 miljoen in mooie,
bijzondere projecten. Want juist nu, in deze tijd van
polarisatie, is het belangrijk om ontmoetingen tussen
mensen te organiseren en naar elkaar om te zien. Dit
vergroot de samenhang in onze maatschappij. Dat geldt
ook voor het bieden van kansen aan mensen die hulp
nodig hebben om mee te doen in onze samenleving. Die
kansen moeten losstaan van leeftijd, gezondheidssituatie,
culturele achtergrond, seksuele geaardheid of geloof.

Eerste resultaten van
het nieuwe beleid

2018 was ook een jaar van verandering voor VSBfonds. Zo werden in 2018 de eerste
resultaten zichtbaar van het nieuwe donatiebeleid en de nieuwe werkwijzen. De
herijking van het donatiebeleid had meerdere doelen. We wilden duidelijk krijgen wat
de toegevoegde waarde van VSBfonds is in de huidige tijd en we wilden ons fonds
voorzien van een effectievere aansluiting op de thema’s die in de samenleving spelen.

In 2018 droeg het fonds onder andere bij aan het We Doen Het
Samen! Festival in Amersfoort, waar ruim 550 deelnemers ervaringen
uitwisselden over het organiseren van kleine, lokale activiteiten. En aan
Breekjaar: een inspiratiejaar voor jongeren die vooruit willen maar over
weinig mogelijkheden beschikken. En natuurlijk steunde het VSBfonds
1.088 andere initiatieven in Nederland: groot en klein, lokaal, regionaal
én landelijk. 2018: een geslaagd jaar!
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Door meer focus en een aangescherpte digitale aanvraagmodule verwachten we het
komende jaar minder niet-passende en meer kansrijke aanvragen binnen te krijgen.
Dit combineren we met nieuwe werkwijzen waarbij onze adviseurs meer persoonlijk
contact hebben met de aanvragers. Hierdoor verwachten we meer tijd te kunnen
besteden aan de kansrijke projecten en minder aanvragers teleur te stellen met een
afwijzing.

400 inwoners. Maar er is genoeg te doen: want in de voormalige dorpsschool worden tegenwoordig tal van activiteiten georganiseerd. De Rieshoek is nu een sociale ontmoetingsplek met
allerlei maatschappelijke functies. Zo is er een dagbestedingscafé, een dorpskapper, een kinderdagverblijf en muziekschool. Ook worden
er creatieve workshops, bootcamps en
buurtborrels georganiseerd. Allemaal
voor, door en met dorpsgenoten.
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In 2018 ondersteunden we totaal 1.088 projecten, van
groot tot klein en alles daar tussenin. Een greep uit de vele
mooie voorbeelden.

Toegekende projecten

Toegekende
in het land projecten in het land

Met Oma’s Soep (Amsterdam) maken ouderen en
jongeren in Amsterdam samen heerlijke soepen. Dit

We steunden lokale en
landelijke projecten
In 2018 ging er € 17 miljoen (64%)
naar lokale of regionale projecten.
Er werd € 9.5 miljoen (36%)
gedoneerd aan projecten met een
landelijk karakter.

met als doel interactie en structuur terug te brengen

73

Landelijke
projecten

in de levens van ouderen. Door overgebleven

67

groenten te gebruiken gaat Oma’s Soep ook nog

135

eens voedselverspilling tegen. (Bijdrage 15.000 euro)

36

176
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185

103

47
Voorjaar 2018 vond het Erfgoedfestival Over Grenzen van

90

Gelderland (Gelderland) plaats Het publiek maakte er kennis met
bijzondere Gelderse verhalen via theater, pop-uptentoonstellingen,
wandel- en fietsroutes, lezingen en nog veel meer.

Mens & Maatschappij

(Bijdrage 100.000 euro)

94

Casus

12

Ingediende

Ingediende aanvragen
donaties
aanvragen
donaties

60

Het Utrechtse kamerkoor Sjanton (Utrecht) kreeg een donatie

Ingediende aanvragen donaties

om een uitvoering samen met het koor Vox Humana mogelijk
te maken. Een mooi voorbeeld van een samenwerkingsproject,
met een bijzonder repertoire van Nederlandse en

3070

ingediende
aanvragen
Toegewezen
donaties

Toegewezen

Onze veranderaanpak: de Theory of Change
In de aanloop naar het nieuwe donatiebeleid hebben we een onderzoeks- en
impactcoördinator aangesteld. Deze coördinator heeft onze missie en visie
onderbouwd met een veranderaanpak: de Theory of Change. Met behulp van
de Theory of Change kunnen we in enkele stappen beoordelen of een project
uiteindelijk bijdraagt aan onze missie en visie. Hierdoor gaan we doelmatiger te werk
en krijgen we meer inzicht in de maatschappelijke impact van ons donatiebeleid.

Projecten in 2018

Hoeveel aanvragen hebben
we ontvangen?

“ Inwoners van Noordlaren namen het heft
in handen – met
steun van VSBfonds”

Meer focus, minder niet-passende aanvragen
De missie van VSBfonds is een bijdrage te leveren aan het verbeteren van maatschappelijke samenhang en sociale mobiliteit. Dit doet
VSBfonds door projecten te ondersteunen die mensen mogelijkheden
bieden zichzelf te ontwikkelen en van betekenis te zijn voor anderen.
Het fonds steunt de projecten met geld, kennis en netwerken.

Dorpsschool krijgt tweede leven
in Noordlaren
Noordlaren is een Drents dorp met zo’n

725

Toegewezen

363

Om dit alles mogelijk te maken, heeft
het dorp Noordlaren het heft in eigen handen genomen en - met steun
1044
van onder andere VSBfonds - de voormalige dorpsschool gekocht van
gemeente Haren. Zo is de openbare functie van het gebouw veiliggesteld
en
Aanvragen
Mens
& Maatschappij
wordt de leefbaarheid in het dorp niet alleen behouden, maar ook
vergroot.
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725

Toegewezen

363

2026

1044

Aanvragen
Kunst & Cultuur

Aanvragen
Mens & Maatschappij

Scandinavische koormuziek. (Bijdrage 300 euro)

In 2004 bedacht jongerenwerker Natasja Morales een
radioprogramma waarin jonge meiden zelf verantwoordelijk zijn
voor de productie en waarin zij alles kunnen bespreken wat hen aan het hart gaat. Nu, 15 jaar later, is
Chicks and the City (CATC) uitgegroeid tot een mediaplatform dat op verschillende manieren items maakt
voor en door meiden. Via Chicks On Screen (COS) (Rotterdam)—thematische tv-uitzendingen in een

1088

2026

toegekende
Aanvragen
Kunstdonaties
& Cultuur
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social media context — krijgen alle meidenverhalen een nieuw podium. Het project voorziet op een speelse
manier, volledig aansluitend op de belevingswereld van de jongeren, in het aanleren van vaardigheden. Van
vaardigheden die specifiek ingaan op het produceren en gebruiken van mediacontent tot het vergroten van
communicatievaardigheden, creativiteit en kunnen samenwerken. (Bijdrage 15.000 euro)
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Toegewezen

Onze veranderaanpak: de Theory of Change
In de aanloop naar het nieuwe donatiebeleid hebben we een onderzoeks- en
impactcoördinator aangesteld. Deze coördinator heeft onze missie en visie
onderbouwd met een veranderaanpak: de Theory of Change. Met behulp van
de Theory of Change kunnen we in enkele stappen beoordelen of een project
uiteindelijk bijdraagt aan onze missie en visie. Hierdoor gaan we doelmatiger te werk
en krijgen we meer inzicht in de maatschappelijke impact van ons donatiebeleid.

Projecten in 2018

Hoeveel aanvragen hebben
we ontvangen?

“ Inwoners van Noordlaren namen het heft
in handen – met
steun van VSBfonds”

Meer focus, minder niet-passende aanvragen
De missie van VSBfonds is een bijdrage te leveren aan het verbeteren van maatschappelijke samenhang en sociale mobiliteit. Dit doet
VSBfonds door projecten te ondersteunen die mensen mogelijkheden
bieden zichzelf te ontwikkelen en van betekenis te zijn voor anderen.
Het fonds steunt de projecten met geld, kennis en netwerken.

Dorpsschool krijgt tweede leven
in Noordlaren
Noordlaren is een Drents dorp met zo’n

725

Toegewezen

363

Om dit alles mogelijk te maken, heeft
het dorp Noordlaren het heft in eigen handen genomen en - met steun
1044
van onder andere VSBfonds - de voormalige dorpsschool gekocht van
gemeente Haren. Zo is de openbare functie van het gebouw veiliggesteld
en
Aanvragen
Mens
& Maatschappij
wordt de leefbaarheid in het dorp niet alleen behouden, maar ook
vergroot.
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Scandinavische koormuziek. (Bijdrage 300 euro)

In 2004 bedacht jongerenwerker Natasja Morales een
radioprogramma waarin jonge meiden zelf verantwoordelijk zijn
voor de productie en waarin zij alles kunnen bespreken wat hen aan het hart gaat. Nu, 15 jaar later, is
Chicks and the City (CATC) uitgegroeid tot een mediaplatform dat op verschillende manieren items maakt
voor en door meiden. Via Chicks On Screen (COS) (Rotterdam)—thematische tv-uitzendingen in een
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2026

toegekende
Aanvragen
Kunstdonaties
& Cultuur

VSBfonds | jaarverslag 2018 | p5

social media context — krijgen alle meidenverhalen een nieuw podium. Het project voorziet op een speelse
manier, volledig aansluitend op de belevingswereld van de jongeren, in het aanleren van vaardigheden. Van
vaardigheden die specifiek ingaan op het produceren en gebruiken van mediacontent tot het vergroten van
communicatievaardigheden, creativiteit en kunnen samenwerken. (Bijdrage 15.000 euro)
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Samenhang bevorderen
in een tijd van polarisatie
In 2018 investeerde VSBfonds € 27 miljoen in mooie,
bijzondere projecten. Want juist nu, in deze tijd van
polarisatie, is het belangrijk om ontmoetingen tussen
mensen te organiseren en naar elkaar om te zien. Dit
vergroot de samenhang in onze maatschappij. Dat geldt
ook voor het bieden van kansen aan mensen die hulp
nodig hebben om mee te doen in onze samenleving. Die
kansen moeten losstaan van leeftijd, gezondheidssituatie,
culturele achtergrond, seksuele geaardheid of geloof.

Eerste resultaten van
het nieuwe beleid

2018 was ook een jaar van verandering voor VSBfonds. Zo werden in 2018 de eerste
resultaten zichtbaar van het nieuwe donatiebeleid en de nieuwe werkwijzen. De
herijking van het donatiebeleid had meerdere doelen. We wilden duidelijk krijgen wat
de toegevoegde waarde van VSBfonds is in de huidige tijd en we wilden ons fonds
voorzien van een effectievere aansluiting op de thema’s die in de samenleving spelen.

In 2018 droeg het fonds onder andere bij aan het We Doen Het
Samen! Festival in Amersfoort, waar ruim 550 deelnemers ervaringen
uitwisselden over het organiseren van kleine, lokale activiteiten. En aan
Breekjaar: een inspiratiejaar voor jongeren die vooruit willen maar over
weinig mogelijkheden beschikken. En natuurlijk steunde het VSBfonds
1.088 andere initiatieven in Nederland: groot en klein, lokaal, regionaal
én landelijk. 2018: een geslaagd jaar!
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Door meer focus en een aangescherpte digitale aanvraagmodule verwachten we het
komende jaar minder niet-passende en meer kansrijke aanvragen binnen te krijgen.
Dit combineren we met nieuwe werkwijzen waarbij onze adviseurs meer persoonlijk
contact hebben met de aanvragers. Hierdoor verwachten we meer tijd te kunnen
besteden aan de kansrijke projecten en minder aanvragers teleur te stellen met een
afwijzing.

400 inwoners. Maar er is genoeg te doen: want in de voormalige dorpsschool worden tegenwoordig tal van activiteiten georganiseerd. De Rieshoek is nu een sociale ontmoetingsplek met
allerlei maatschappelijke functies. Zo is er een dagbestedingscafé, een dorpskapper, een kinderdagverblijf en muziekschool. Ook worden
er creatieve workshops, bootcamps en
buurtborrels georganiseerd. Allemaal
voor, door en met dorpsgenoten.
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In 2018 ondersteunden we totaal 1.088 projecten, van
groot tot klein en alles daar tussenin. Een greep uit de vele
mooie voorbeelden.

Toegekende projecten

Toegekende
in het land projecten in het land

Met Oma’s Soep (Amsterdam) maken ouderen en
jongeren in Amsterdam samen heerlijke soepen. Dit

We steunden lokale en
landelijke projecten
In 2018 ging er € 17 miljoen (64%)
naar lokale of regionale projecten.
Er werd € 9.5 miljoen (36%)
gedoneerd aan projecten met een
landelijk karakter.

met als doel interactie en structuur terug te brengen

73

Landelijke
projecten

in de levens van ouderen. Door overgebleven

67

groenten te gebruiken gaat Oma’s Soep ook nog

135

eens voedselverspilling tegen. (Bijdrage 15.000 euro)
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Voorjaar 2018 vond het Erfgoedfestival Over Grenzen van

90

Gelderland (Gelderland) plaats Het publiek maakte er kennis met
bijzondere Gelderse verhalen via theater, pop-uptentoonstellingen,
wandel- en fietsroutes, lezingen en nog veel meer.
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Onze veranderaanpak: de Theory of Change
In de aanloop naar het nieuwe donatiebeleid hebben we een onderzoeks- en
impactcoördinator aangesteld. Deze coördinator heeft onze missie en visie
onderbouwd met een veranderaanpak: de Theory of Change. Met behulp van
de Theory of Change kunnen we in enkele stappen beoordelen of een project
uiteindelijk bijdraagt aan onze missie en visie. Hierdoor gaan we doelmatiger te werk
en krijgen we meer inzicht in de maatschappelijke impact van ons donatiebeleid.

Projecten in 2018
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“ Inwoners van Noordlaren namen het heft
in handen – met
steun van VSBfonds”

Meer focus, minder niet-passende aanvragen
De missie van VSBfonds is een bijdrage te leveren aan het verbeteren van maatschappelijke samenhang en sociale mobiliteit. Dit doet
VSBfonds door projecten te ondersteunen die mensen mogelijkheden
bieden zichzelf te ontwikkelen en van betekenis te zijn voor anderen.
Het fonds steunt de projecten met geld, kennis en netwerken.
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We willen ook het kind bereiken dat niet
zo makkelijk bij Cinekid terechtkomt.

Facts & Figures

Beurzen
Casus

Wat hebben we uitgegeven?
Hoogte toekenning donaties

Totaal
donatiebudget
Kunst & Cultuur
Casus

Cinekid is hét mediafestival voor
kinderen in Nederland. Naast het jaarlijkse festival in Amsterdam reist Cinekid
het hele land door. Met Cinekid on Tour
doet Cinekid veertig theaters door heel
Nederland aan. De donatie van
VSBfonds aan Cinekid zorgt voor
gelaagdheid, verdieping en kwaliteit.

€ 27, 0

387

Tot € 5.000,-

443

€ 5.001,tot € 30.000,-

miljoen

Directeur Floor van Spaendonck van Cinekid vertelt: ‘Door de donatie van
VSBfonds kunnen we kennisdelen met filmtheaters door het hele land. We kunnen
ze aanspreken: wij werken met azc’s, waarom doen jullie dat nog niet? Hoe bereik
je andere groepen en hoe maak je een scholenprogramma? Daar worden zij
maatschappelijk steviger van, maar wij ook! We willen met ons programma ook
het kind bereiken dat niet zo makkelijk bij Cinekid komt. Heel bijzonder was een
samenwerking met kinderen uit zes asielzoekerscentra. We dachten: hoe krijgen we
die kinderen actief? Ze een buskaartje en tickets geven is niet genoeg. Daarom zijn
we deze zomer naar hen toegegaan met minifestivalletjes. Op twee dagen daarvan
kwam de VPRO een serie filmen. De serie, Zara en de magische kicksen, is in het
najaar op tv uitgezonden en ging op Cinekid drie keer in première, zodat alle kinderen
van het azc ’m konden zien. Het was een enorm feest!
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Kunst & Cultuur
€ 13,7 miljoen

Mens & Maatschappij
€ 9,5 miljoen

De organisatie in 2018
Bij VSBfonds werkten eind 2018
39 mensen (32,7 fte). Een groot deel
van hen houdt zich bezig met het
uitvoeren van het donatiebeleid.
Voor de interne bedrijfsvoering was in
2018 ruim € 4 miljoen beschikbaar.

Studiebeurzen
€ 1,5 miljoen

39
11
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Jaarverslag
2018

Speciale projecten
In sommige projecten neemt VSBfonds zelf het initiatief.
Of draagt VSBfonds op een andere wijze bij dan door een
financiële bijdrage. Een paar mooie voorbeelden hiervan.

> 2018: een geslaagd jaar!

We Doen Het Samen! Festival
In juni 2018 vond in Amersfoort het We Doen het Samen! Festival plaats,
georganiseerd door een groot aantal fondsen en koepelorganisaties
die zich richten op het versterken van de sociale cohesie in dorpen en
buurten. KNHM Foundation en VSBfonds namen hiervoor het initiatief.
Het festival biedt praktische tips, inzichten en financiële mogelijkheden voor projecten van
burgers voor burgers. Tijdens het festival wisselden ruim 550 deelnemers ervaringen uit over
het organiseren van vooral kleine, lokale activiteiten.

> 1088 bijzondere projecten
ondersteund
> 165 studiebeurzen verstrekt
> Eerste resultaten nieuw
donatiebeleid zichtbaar

Sneller op eigen benen dankzij leerwerktrajecten UAF
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF ontwikkelt dankzij een investering
van VSBfonds leerwerktrajecten voor hoogopgeleide vluchtelingen met
ervaring in kansrijke sectoren. UAF werkt hierbij onder meer samen met
Fontys Hogeschool en technische werkgevers in de Brainport Regio. Het
initiatief zorgt ervoor dat hoogopgeleide vluchtelingen sneller op eigen benen
staan en een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Deelnemer Ammar:
‘Door de oorlog heb ik mijn IT-studie aan de universiteit niet af kunnen maken. Hopelijk vind ik
dankzij dit leerwerktraject snel een passende baan, zodat ik weer op eigen benen kan staan en
mijn carrière in Nederland een vervolg kan geven. Ik wil mijn talent benutten.’

Speciale
programma’s
€ 2,3 miljoen

Aantal medewerkers

28

Een andere wereld ging voor me open

258

> € 30.000,-

“ Door de donatie van
VSBfonds kunnen we
onze kennis delen
met filmtheaters”

Jouke Smid volgt de tweejarige master Public Policy & Management in het
Hongaarse Boedapest. Na zijn opleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement heeft Jouke eerst een jaar gewerkt. Maar al snel kreeg hij het gevoel
dat hij nog inhoudelijke bagage miste. Hij wilde verder studeren graag combineren met het leven in een land waar alles totaal anders is dan in Nederland.
Door een studiebeurs van VSBfonds ging die wens in vervulling. Jouke vertelt:
‘Sinds ik in Boedapest ben, gaat er een hele andere wereld voor me open. Dit
heeft me al heel veel nieuwe inzichten gebracht. Mijn leven is nu veel dynamischer en ik weet na deze opleiding in een internationale omgeving dat ik hierna
graag voor een internationale organisatie wil gaan werken.’

“ Nu weet ik dat ik voor een
internationale organisatie
wil gaan werken”
Beurzen maken studie in het buitenland voor 165 studenten
mogelijk. In 2018 ontvingen 165 studenten van VSBfonds een beurs
om in het buitenland te studeren. Tijdens de selectie van de studenten
is er goed gelet op hun maatschappelijke inzet en in hoeverre zij die na
terugkomst uit het buitenland versterkt in gaan zetten.
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BREEKJAAR laat jongeren in zichzelf investeren
Breekjaar is een inspiratiejaar gericht op jongeren die vooruit willen
maar over weinig mogelijkheden beschikken. Tijdens dit inspiratiejaar
investeren deelnemers in zichzelf, ontdekken ze hun talenten,
werken ze aan hun zelfvertrouwen, ontwikkelen ze creativiteit en
ondernemerschap en leren ze slimme (toekomstgerichte) keuzes maken. In 2018 ondersteunde
VSBfonds Breekjaar met 20 wildcards voor jongeren die anders vanwege hun thuissituatie of
beperkte financiële middelen niet zouden kunnen deelnemen aan het programma. Livia (21)
was een van de deelnemers. ‘Tijdens het Breekjaar heb ik geleerd om vanuit mezelf keuzes te
maken, in plaats van af te gaan op wat anderen zeggen. Soms is dat spannend en eng, maar
ik leer daardoor wel op mezelf te vertrouwen.’
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VSBfonds aan Cinekid zorgt voor
gelaagdheid, verdieping en kwaliteit.

€ 27, 0

387

Tot € 5.000,-

443

€ 5.001,tot € 30.000,-

miljoen

Directeur Floor van Spaendonck van Cinekid vertelt: ‘Door de donatie van
VSBfonds kunnen we kennisdelen met filmtheaters door het hele land. We kunnen
ze aanspreken: wij werken met azc’s, waarom doen jullie dat nog niet? Hoe bereik
je andere groepen en hoe maak je een scholenprogramma? Daar worden zij
maatschappelijk steviger van, maar wij ook! We willen met ons programma ook
het kind bereiken dat niet zo makkelijk bij Cinekid komt. Heel bijzonder was een
samenwerking met kinderen uit zes asielzoekerscentra. We dachten: hoe krijgen we
die kinderen actief? Ze een buskaartje en tickets geven is niet genoeg. Daarom zijn
we deze zomer naar hen toegegaan met minifestivalletjes. Op twee dagen daarvan
kwam de VPRO een serie filmen. De serie, Zara en de magische kicksen, is in het
najaar op tv uitgezonden en ging op Cinekid drie keer in première, zodat alle kinderen
van het azc ’m konden zien. Het was een enorm feest!
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Kunst & Cultuur
€ 13,7 miljoen

Mens & Maatschappij
€ 9,5 miljoen

De organisatie in 2018
Bij VSBfonds werkten eind 2018
39 mensen (32,7 fte). Een groot deel
van hen houdt zich bezig met het
uitvoeren van het donatiebeleid.
Voor de interne bedrijfsvoering was in
2018 ruim € 4 miljoen beschikbaar.

Studiebeurzen
€ 1,5 miljoen

39
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Jaarverslag
2018

Speciale projecten
In sommige projecten neemt VSBfonds zelf het initiatief.
Of draagt VSBfonds op een andere wijze bij dan door een
financiële bijdrage. Een paar mooie voorbeelden hiervan.

> 2018: een geslaagd jaar!

We Doen Het Samen! Festival
In juni 2018 vond in Amersfoort het We Doen het Samen! Festival plaats,
georganiseerd door een groot aantal fondsen en koepelorganisaties
die zich richten op het versterken van de sociale cohesie in dorpen en
buurten. KNHM Foundation en VSBfonds namen hiervoor het initiatief.
Het festival biedt praktische tips, inzichten en financiële mogelijkheden voor projecten van
burgers voor burgers. Tijdens het festival wisselden ruim 550 deelnemers ervaringen uit over
het organiseren van vooral kleine, lokale activiteiten.

> 1088 bijzondere projecten
ondersteund
> 165 studiebeurzen verstrekt
> Eerste resultaten nieuw
donatiebeleid zichtbaar

Sneller op eigen benen dankzij leerwerktrajecten UAF
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF ontwikkelt dankzij een investering
van VSBfonds leerwerktrajecten voor hoogopgeleide vluchtelingen met
ervaring in kansrijke sectoren. UAF werkt hierbij onder meer samen met
Fontys Hogeschool en technische werkgevers in de Brainport Regio. Het
initiatief zorgt ervoor dat hoogopgeleide vluchtelingen sneller op eigen benen
staan en een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Deelnemer Ammar:
‘Door de oorlog heb ik mijn IT-studie aan de universiteit niet af kunnen maken. Hopelijk vind ik
dankzij dit leerwerktraject snel een passende baan, zodat ik weer op eigen benen kan staan en
mijn carrière in Nederland een vervolg kan geven. Ik wil mijn talent benutten.’

Speciale
programma’s
€ 2,3 miljoen

Aantal medewerkers

28

Een andere wereld ging voor me open

258

> € 30.000,-

“ Door de donatie van
VSBfonds kunnen we
onze kennis delen
met filmtheaters”

Jouke Smid volgt de tweejarige master Public Policy & Management in het
Hongaarse Boedapest. Na zijn opleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement heeft Jouke eerst een jaar gewerkt. Maar al snel kreeg hij het gevoel
dat hij nog inhoudelijke bagage miste. Hij wilde verder studeren graag combineren met het leven in een land waar alles totaal anders is dan in Nederland.
Door een studiebeurs van VSBfonds ging die wens in vervulling. Jouke vertelt:
‘Sinds ik in Boedapest ben, gaat er een hele andere wereld voor me open. Dit
heeft me al heel veel nieuwe inzichten gebracht. Mijn leven is nu veel dynamischer en ik weet na deze opleiding in een internationale omgeving dat ik hierna
graag voor een internationale organisatie wil gaan werken.’

“ Nu weet ik dat ik voor een
internationale organisatie
wil gaan werken”
Beurzen maken studie in het buitenland voor 165 studenten
mogelijk. In 2018 ontvingen 165 studenten van VSBfonds een beurs
om in het buitenland te studeren. Tijdens de selectie van de studenten
is er goed gelet op hun maatschappelijke inzet en in hoeverre zij die na
terugkomst uit het buitenland versterkt in gaan zetten.
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BREEKJAAR laat jongeren in zichzelf investeren
Breekjaar is een inspiratiejaar gericht op jongeren die vooruit willen
maar over weinig mogelijkheden beschikken. Tijdens dit inspiratiejaar
investeren deelnemers in zichzelf, ontdekken ze hun talenten,
werken ze aan hun zelfvertrouwen, ontwikkelen ze creativiteit en
ondernemerschap en leren ze slimme (toekomstgerichte) keuzes maken. In 2018 ondersteunde
VSBfonds Breekjaar met 20 wildcards voor jongeren die anders vanwege hun thuissituatie of
beperkte financiële middelen niet zouden kunnen deelnemen aan het programma. Livia (21)
was een van de deelnemers. ‘Tijdens het Breekjaar heb ik geleerd om vanuit mezelf keuzes te
maken, in plaats van af te gaan op wat anderen zeggen. Soms is dat spannend en eng, maar
ik leer daardoor wel op mezelf te vertrouwen.’
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