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 2 - 2019
De facts & figures zijn cumulatief, dus u ziet waar we op dat moment
in het jaar staan.

Totaal
donatiebudget

€ 28,3
miljoen

Kunst & Cultuur
€ 14 miljoen

Speciale
Studiebeurzen
€ 1,5 miljoen programma’s
€ 1,8 miljoen

Mens & Maatschappij
€ 11 miljoen

Totaal toegekend in Kwartaal 2
€ 12.402.094,Toegekende projecten in het land

Ingediende aanvragen donaties
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Aanvragen
Mens & Maatschappij

Aanvragen
Kunst & Cultuur

2,36

maanden
is de gemiddelde doorlooptijd
van een aanvraag tot beslissing

Hoogte toekenning donaties

Donaties Mens & Maatschappij
projecten

254

Tot € 5.000,-

293

€ 5.001,tot € 30.000,-

3.336.474,Burgerschaps
competenties
€ 1.277.074,-

109

> € 30.000,-

Sterke
buurten/wijken
€ 2.059.400,-

Beurs voor studie of onderzoek
in het buitenland

474
385

Aanmeldingen
Selectiegesprekken

656

Toegekende
donaties

Het tweede kwartaal is aan 168 studenten een VSBfonds
Beurs toegekend voor een totaalbedrag van € 1.365.500.
Dankzij de samenwerking met Fonds Sanctus Bavo uit
Haarlem konden wij dit jaar 3 extra beurzen toekennen.
Vanaf 1 juli vertrekken de studenten naar 25 verschillende
landen over de hele wereld.

Verdeling universiteiten
en hogescholen

Donaties Kunst & Cultuur projecten

8.780.070,Kunstproductie amateurkunst
€ 95.000,€ 1.397.330,Educ. traject voor
schoolgaande jeugd
€ 989.695,(Her)inrichting
€ 219.825,-

Vrijwillige inzet
€ 5.237.539,-

Programmering en
publieksbegeleiding
€ 840.681,-

Totaal toegekend speciale programma’s
€ 285.550,-

254

221

Universiteit

Hogescholen

€ 90.000,-

Q1

Meer informatie? Kijk op vsbfonds.nl

Q2

Iedereen doet mee

