
2,7 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 1 - 2022
De facts & �gures zijn cumulatief, dus je 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: 632
Toegekende donaties: 289

Aanvragen
Kunst & Cultuur

Aanvragen
Mens & Maatschappij

407225

Toegewezen

Toegewezen
188

101

Q1

€ 28,2
miljoen  

Totaal
donatiebudget 

13

17

9

15

37

8

61

6

2746

33

14

3

2.384.410,-
Donaties Kunst & Cultuur projecten

2.459.642,-

Donaties Mens & Maatschappij 
projecten

Verdeling universiteiten 
en hogescholen

Universiteiten Hogescholen

207 183

Beurs voor studie of onderzoek 
in het buitenland

Aanmeldingen

Selectie-
gesprekken

- In oktober 2021 zijn 165 VSBfonds Beurzen voor de 
lichting 2022 verdeeld over de 37 partner universiteiten en 
hogescholen in Nederland.
- 1 Maart 2022 was de deadline voor het aanvragen van een 
beurs. In maart en april werden in heel Nederland 331 
selectiegesprekken gevoerd op 37 universiteiten en 
hogescholen. De beste 155 kandidaten werden voorgedragen, 
samen met 38 reservekandidaten.
- In het tweede kwartaal kennen we de beurzen toe en in het 
derde kwartaal gaan de eerste studenten naar het buitenland. 
Eventuele reservekandidaten ontvangen dan alsnog een beurs. 
In het laatste kwartaal kijken we naar de verdeling van de 
beurzen voor het komende jaar.

331
390

Burgerschaps
competenties

€ 764.438,- Sterke 
buurten/wijken
€ 1.695.204,-

Impact producties
€ 455.500,-

Vrijwillige inzet
€ -

Andere projecten
€ 145.000,-

Cultuureducatie
€ 165.917,-

Community-arts
€ 142.250,-

(Her)inrichting
€ 157.500,-

Kunstbeoefening
in de vrije tijd
€ 303.243,-

Voorstellingen, 
tentoonstellingen
en festivals 
€ 1.015.000,-

€ 668.624,-

Q2 Q3 Q4

Kunst & Cultuur 
€ 12,3 miljoen

Mens & Maatschappij 
€ 12,3 miljoen

Studiebeurzen
€ 1,5 miljoen

Overig
€ 1,9 miljoen  

Totaal toegekend t/m kwartaal 1 
€ 7,1 miljoen

Hoogte toekenning donaties

Tot € 5.000,-

€ 5.001,- 
tot € 30.000,-

> € 30.000,-  

125

23

141


