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 3 - 2020
De facts & figures zijn cumulatief, dus u ziet waar we op dat moment
in het jaar staan.

Totaal
donatiebudget

€ 28,3
miljoen

Overig
Mens & Maatschappij Studiebeurzen
€ 10,9 miljoen
€ 1,5 miljoen € 2,6 miljoen

Kunst & Cultuur
€ 13,3 miljoen

Totaal toegekend t/m kwartaal 3
€ 21 miljoen
Toegekende projecten in het land

Ingediende aanvragen donaties
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Aanvragen
Mens & Maatschappij

Aanvragen
Kunst & Cultuur

3,22

915

maanden
is de gemiddelde doorlooptijd
van een aanvraag tot beslissing

Hoogte toekenning donaties

Donaties Mens & Maatschappij
projecten

302

Tot € 5.000,-

450

€ 5.001,tot € 30.000,-

8.412.784,Burgerschaps
competenties
€ 3.812.974,-

Sterke
buurten/wijken
€ 4.599.810,-

163

> € 30.000,-

Beurs voor studie of onderzoek
in het buitenland

443
357

Aanmeldingen
Selectiegesprekken

168

Beurzen

Toegekende
donaties

In het derde kwartaal vertrokken de eerste 117 studenten van
de lichting 2020 naar het buitenland met een VSBfonds Beurs.
Aan hen is in totaal een bedrag van € 1.028.000 verbonden.
Omdat sommigen in verband met corona gedwongen online
starten en derhalve wellicht de eerste maanden nog vanuit
Nederland studeren, wordt de beurs dit jaar in delen uitgekeerd.
Wanneer de studenten na december besluiten om in Nederland
te blijven zal dit consequenties hebben voor de hoogte van het
beursbedrag. Wanneer de studenten begin 2021 daadwerkelijk
naar het buitenland zijn verhuisd wordt het tweede deel van de
beurs uitgekeerd. Van de 117 vertrekkers zijn er 5
reserve-kandidaten toegekend. Er hebben zich in totaal 11
kandidaten teruggetrokken, 2 daarvan vanwege corona. In
totaal trokken zich 16 kandidaten terug (5 wachtlijstkandidaten). De meest voorkomende reden is ook dit jaar dat
de studenten hun studie-, toekomstplannen hebben veranderd
(8 / 50%).Daarnaast werden 7 (44%) studenten niet toegelaten
tot de buitenlandse instelling van hun keuze, 1 student kreeg de
financiering niet rond.

Donaties Kunst & Cultuur projecten

9,097.448,Kunstproducties met
maatschappelijk effect
€ 1.700.265,-

Vrijwillige inzet
€ 4.000,-

Amateurkunst
€ 1.025.594,Programmering en
publieksbegeleiding
€ 4.649.444,(Her)inrichting
€ 1.101.095,-

Educ. trajecten
voor schoolgaande
jeugd
€ 617.050,-

Totaal toegekend speciale programma’s
€ 1.821.125,-

€ 717.417,€ 662.404,-

Q1

Q2

Q3

Q4

Verdeling universiteiten
en hogescholen

78

90

Universiteit

Hogescholen

Meer informatie? Kijk op vsbfonds.nl

Iedereen doet mee

