
Het coronavirus zet de samenleving op z’n kop. We moeten afstand houden van elkaar. Gelukkig ontstaan er mooie 
initiatieven om met elkaar in verbinding te blijven. Heb jij geld nodig voor jouw initiatief dat ontstaan is vanwege het 
coronavirus? Er zijn verschillende organisaties die financieel willen ondersteunen. Bekijk hier de mogelijkheden.    

OP ZOEK NAAR GELD? 

Kleinecorona-
hulp.nl 

(landelijk) 

Oranje Fonds 

(landelijk) 

Voor initiatieven die zich richten op:   
-het tegengaan van eenzaamheid;  
-alternatieve opvang van dak- en thuislozen;  
-voedselvoorzieningen in noodgevallen.   
Stichtingen, verenigingen en groepen van 
minimaal 3 (buurt)bewoners kunnen een 
aanvraag indienen. 

 
Voor initiatieven die zich richten op armoe-
de, eenzaamheid of informele zorg. Er moet 
speci�ek aandacht zijn voor een van de 
volgende groepen:    
-kwetsbare kinderen;  
-mensen met psychische problemen;  
-vluchtelingen, migranten;  
-mantelzorgers.  Je kunt een aanvraag doen 
als er overwegend vrijwilligers bij het initia-
tief betrokken zijn.  

€ 1 - 2.500,- 

€ 1 – 10.000,- 

Activiteiten worden niet 
met terugwerkende 
kracht betaald.
   

Je kunt een aanvraag 
doen voor de uitbreiding 
van lopende activiteiten 
of voor nieuwe activitei-
ten die binnen twee 
weken van start kunnen 
gaan.  

www.kleinecoronahulp.nl 

www.oranjefonds.nl/acute-
coronahulp

NAAM VOOR WIE BEDRAG LET OP AANVRAGEN OP

loket gesloten



Kansfonds 

(landelijk) 

Netwerk DAK 

(landelijk) 

Inloophuizen kunnen �nanciële onder-
steuning krijgen voor basisvoorzieningen, 
denk aan:  
-telefoons en beltegoed;  
-budget voor eten;  
-kleding;  
-brood�ets of soepbus.  

Inloophuizen kunnen �nanciële onder-
steuning krijgen voor basisvoorzieningen, 
denk aan: 
- telefoons en beltegoed;  
-budget voor eten;  
-kleding;  
-brood�ets of soepbus. 

Voor initiatieven die sociale verbinding 
bevorderen. Denk aan:  digitale voorlees-
activiteiten;  activiteiten voor inwoners 
van zorginstellingen;  het opzetten van 
een digitaal platform om verbinding te 
creëren; opzetten van thuishulp. Rechts-
personen of groepjes van minimaal 3 
inwoners kunnen een aanvraag indienen. 
Er moet op zijn minst een vrijwilliger bij 
betrokken zijn. 

Een fonds opgezet om lokale verenigin-
gen, stichtingen en maatschappelijke 
initiatieven door de Coronacrisis heen te 
helpen. Het is mogelijk geld aan te vragen 
als je �nanciële problemen kent door de 
Coronacrisis.  

€ 1.500 en 
hoger 

€ 1 - 1.500,- 

€ 1 – 10.000,-

€ 1 - 2.500,-  

 

Aanvragen vanaf 
€1.500,00 kunnen inge-
diend worden bij het 
Kansfonds. Lagere bedra-
gen kun je aanvragen bij 
Netwerk DAK.  

 

Aanvragen vanaf 
€1.500,00 kunnen inge-
diend worden bij het 
Kansfonds. Lagere bedra-
gen kun je aanvragen bij 
Netwerk DAK.  

Gemaakte kosten vanaf 
11 maart 2020 kunnen 
worden ingediend.  

Om een aanvraag in te 
dienen moet je klant zijn 
van de Rabobank. 

 

 

www.kansfonds.nl/
nieuws/2020/03/26/kans-
fonds-en-netwerk-dak-bie-
den-nood-
hulp-aan-inloophuizen/  

www.kansfonds.nl/
nieuws/2020/03/26/kans-
fonds-en-netwerk-dak-bie-
den-nood-
hulp-aan-inloophuizen/

www.gelderland.nl/
Subsidies/Sociale-initiatie-
ven-COVID-19  

www.rabobank.nl/
lokale-bank/rabobank-coopera-
tief-fonds-voor-verenigin-
gen-stichtingen-en-maatschapp
elijke-initiatieven/  

NAAM VOOR WIE BEDRAG LET OP AANVRAGEN OP

Provincie 
Gelderland  
Sociale 
initiatieven 
COVID-19 

(provinciaal) 

Rabobank 

(landelijk) 

subsidieplafond 

bereiktsubsidieplafond 

bereikt



GEMEENTE INFO BEDRAG WEBSITE

Gemeentelijk
 
Ook veel gemeenten hebben maatregelen genomen om lokale initiatieven in corona tijd te ondersteunen. Hier 
worden een aantal voorbeelden benoemd. Staat jouw gemeente er niet bij? Dat betekent niet dat zij geen 
(�nanciële) regeling hebben. Neem contact op met je gemeente om hier naar te informeren.  

Wageningen
Het initiatievenfonds staat 
open voor Corona-initiatief en 
beoordeelt binnen 2 dagen.

Geen maximum 
omvang. 

www.welsaam.nl/
initiatievenfonds/ 

www.westbetuwe.nl/
leefbaarheidsbudget 

Mail naar: 
initiatief@culemborg.nl 

Corona gerelateerde initiatieven 
(met betrekking op sociale 
cohesie en/of leefbaarheid) 
kunnen een beroep doen op het 
Leefbaarheidsbudget. 

De gemeente Culemborg 
heeft in totaal €10.000,- 
beschikbaar gesteld voor 
Corona-initiatieven 

West Betuwe

Culemborg 

Maximaal 
€2.000,-

Maximaal 
€1.000,- 


