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 - 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
€ 15,6 miljoen

Speciale
Studiebeurzen
€ 1,5 miljoen programma’s
€ 1,7 miljoen

Mens & Maatschappij
€ 9,2 miljoen

Totaal toegekend t/m kwartaal 4
€ 28 miljoen
Toegekende projecten in het land

Ingediende aanvragen donaties

2717

65

Landelijke
projecten

50

48

38

211
33

240

Toegewezen

871

73

Toegewezen

396

133

137

127
41
71

904

1813

Aanvragen
Mens & Maatschappij

Aanvragen
Kunst & Cultuur

2,68

1267

mmaanden
is de gemiddelde doorlooptijd
van een aanvraag tot beslissing

Hoogte toekenning donaties

Donaties Mens & Maatschappij
projecten

477

Tot € 5.000,-

552

€ 5.001,tot € 30.000,-

9.180.759,Burgerschaps
competenties
€ 4.289.263,-

238

> € 30.000,-

Sterke
buurten/wijken
€ 4.891.496,-

Beurs voor studie of onderzoek
in het buitenland

474
385
168

Aanmeldingen
Selectiegesprekken
Toegekende
beurzen

Tot en met het vierde kwartaal vertrokken 148 studenten van de
lichting 2019 naar het buitenland met een VSBfonds Beurs. Het
gaat om 130 reguliere kandidaten en 12 reserve-kandidaten.
Aan hen werd in totaal een bedrag van € 1.172.500 betaald.
Tot en met 2019 is dan 60% van de reservekandidaten
toegekend. Aan twee personen is een extra bedrag toegekend
in verband met een functiebeperking. Er hebben zich in totaal
27 kandidaten teruggetrokken. Opvallend is dat de meeste
kandidaten (14x) zich terugtrekken, omdat ze hun
'studieplannen hebben veranderd’. Dit is nog niet de eindstand;
in de eerste helft van 2020 vertrekken nog 13 studenten van
deze lichting voor een studie of onderzoek in het buitenland.

Donaties Kunst & Cultuur projecten

15.649.048,Vrijwillige inzet
€ 110.897,-

254

221

Universiteit

Hogescholen

Kunsproductie
maatschappelijk effect
€ 2.591.770,Amateurkunst
€ 2.056.196,-

Programmering en
publieksbegeleiding
€ 8.763.252,-

Educ. trajecten
voor schoolgaande
jeugd
€ 852.252,(Her)inrichting
€ 1.274.681,-

Totaal toegekend speciale programma’s
€ 1.712.609,-

Verdeling universiteiten
en hogescholen

Meer informatie? Kijk op vsbfonds.nl

Toegekende
donaties

€ 596.065,€ 90.000,-

Q1

€ 285.550,-

Q2

Q3

Q4

Iedereen doet mee

