
3,17 maanden is de gemiddelde doorlooptijd van een

aanvraag tot beslissing

Toegekende projecten in het land

Totaal toegekend speciale programma’s

Facts & Figures 
VSBfonds Donaties
Kwartaal 4 - 2020
De facts & �gures zijn cumulatief, dus u ziet waar we op dat moment 
in het jaar staan. 

Landelijke
projecten

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. 

Meer informatie? Kijk op vsbfonds.nl Iedereen doet mee

Ontvangen aanvragen 
Kunst & Cultuur

Ontvangen aanvragen
Mens & Maatschappij

1204901

Toegekend

Toegekend 678
503

Q1

€ 28,3
miljoen  

Totaal
donatiebudget 

49

56

28

73

126

38

226

26

126212

120

62

39

12.144.126,-
Donaties Kunst & Cultuur projecten

11.278.896,-

Donaties Mens & Maatschappij 
projecten

Verdeling universiteiten 
en hogescholen

Universiteit Hogescholen

78 90

Beurs voor studie of onderzoek 
in het buitenland

Vertrokken

Teruggetrokken

Uitstel

Door corona is de lichting 2020 een bijzondere. Bij het 
toekennen van de beurzen in mei hebben we direct iedereen 
ook de mogelijkheid geboden om de studieplannen een jaar uit 
te stellen. 
Voor de bursalen was het dit jaar niet per se verplicht om direct 
in september/oktober te verhuizen naar de buitenlandse 
studiebestemming, zodat zij hun studie ook vanuit Nederland 
online konden starten. Een aantal heeft hiervan gebruik 
gemaakt, maar is later alsnog verhuisd.
In totaal heeft per 1 januari 12,7% van alle kandidaten zich 
terugggetrokken, tegenover 14,4% vorig jaar op dat moment.  
Door de uitstel-regeling zullen er hier naar verwachting wel nog 
een aantal bijkomen. Bij de terugtrekkers speelden bij 7 van de 
25 de situatie rondom corona een belangrijke rol. Voor de rest 
waren net als andere jaren de belangrijktse redenen 'studie-, 
toekomstplannen veranderd' en 'niet toegelaten tot de 
buitenlandse studie'.
Van de uitstellers zal het gros pas in het najaar van 2021 alsnog 
starten met het buitenlandse studieplan.

25
135

Burgerschaps
competenties
€ 5.796.993,- Sterke 

buurten/wijken
€ 5.481.903,-

Kunstproducties met
maatschappelijk effect
€ 2.315.765,-

Vrijwillige inzet
€ 14.250,-

Educ. trajecten
voor schoolgaande
jeugd
€ 687.096,-

(Her)inrichting
€ 1.593.595,-

Amateurkunst
€ 1.210.305,-

Programmering en
publieksbegeleiding 
€ 6.323.114,-

€ 662.404,- € 717.417,-

€ 1.821.125,-

€ 3.108.403,-

Q2 Q3 Q4

Kunst & Cultuur 
€ 13,3 miljoen

Mens & Maatschappij 
€ 10,9 miljoen

Studiebeurzen
€ 1,5 miljoen

Overig
€ 2,6 miljoen  

Totaal toegekend t/m kwartaal 4 
€ 28 miljoen

37

Hoogte toekenning donaties

Tot € 5.000,-

€ 5.001,- 
tot € 30.000,-

> € 30.000,-

369

213

599

Ontvangen aanvragen: 2105  
Toegekende donaties: 1181  




