
Betrokken 
ondernemen
Steun het sociaal initiatief in Nederland!
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Hartelijk dank voor uw belangstel-
ling voor het Oranje Fonds. Uw 
hulp en betrokkenheid kunnen een 
wereld van verschil maken.  

Wanneer mensen initiatieven 
nemen om elkaar te ontmoeten en 
zorg te dragen voor elkaar, ontstaat 
een betrokken samenleving. Dat 
ondersteunt het Oranje Fonds van 
harte, als grootste nationale fonds 
op sociaal gebied. Wij bieden steun 
aan particuliere initiatieven in de 
vorm van geld, kennis en ervaring. 
Zo helpen we vrijwilligers en profes-
sionals bij het realiseren van allerlei 
initiatieven zoals maatjesprojecten, 
buurtacties, jongerenvoorlichting 
of ouderenhulp. Daarbij werken we 
graag samen met het bedrijfsleven. 

Wilt u zich met uw bedrijf ook 
inzetten  voor sociale doeleinden? 
Wij kunnen u helpen met een duur-
zame besteding van uw gift of een 
concrete manier om uw medewer-
kers te betrekken. Ik nodig u graag 
uit voor een persoonlijk gesprek.  
Zo kunnen we samen uw bijdrage 
aan de samenleving vormgeven  
op een manier die het beste bij  
uw bedrijf past!

Ronald van der Giessen
directeur 
ronald.van.der.giessen@oranjefonds.nl

We delen met elkaar een land waarin 
iedereen zich thuis moet kunnen voelen. 
Dat is niet vanzelfsprekend. Mensen 
kunnen alleen zijn, of het lastig vinden 
contact te zoeken met anderen.  
Ze kunnen een achterstand hebben of 
hier nieuw zijn en nog niet gewend.  

Het Oranje 
Fonds brengt 
mensen 
bij elkaar!

Daarnaast investeren we in projecten die een positieve 
sociale dynamiek op gang brengen, zoals ontmoeting 
tussen jong en oud of gezamenlijke activiteiten van 
buurtbewoners in hun wijk of dorp. De inzet van  
vrijwilligers bij deze sociale initiatieven is onmisbaar. 

Koninklijk beschermpaar
Het Oranje Fonds is in 2002 ontstaan toen het als 
cadeau van alle Nederlanders werd aangeboden aan 
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima ter 
gelegenheid van hun huwelijk. Zij zijn ons bescherm-
paar en zeer betrokken bij het Fonds en ons werk-
veld. Zij brengen jaarlijks vele werkbezoeken aan 
sociale initiatieven, steken de handen uit de mouwen 
tijdens NLdoet en reiken de Appeltjes van Oranje uit.

Hulp van bedrijven
Jaarlijks geeft het Oranje Fonds financiële ondersteu-
ning aan ruim 7.000 initiatieven in het hele land.  
De bijdrage van bedrijven is daarbij  onmisbaar.  
Hierdoor kunnen meer mensen meedoen in de 
samen  leving en ontstaat verbinding en betrokkenheid. 

Wilt u uw betrokkenheid bij de samenleving onder-
strepen door een donatie aan het Oranje Fonds, dan 
heeft u de keuze uit verschillende mogelijkheden. 
Hierover leest u meer in deze brochure.

Betrokkenheid in de samenleving
Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de 
samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen 
elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschap-
pij. Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang 
bevorderen, om eenzaamheid te voorkomen van 
kwetsbare groepen in de samenleving. Anderzijds wil-
len we participatie stimuleren onder alle inwoners van 
het Koninkrijk der Nederlanden, zodat we daadwerke-
lijk met z'n allen samen verder komen. 

Investeren in sociale samenhang 
Om deze doelen te verwezenlijken, ondersteunt het 
Oranje Fonds overal in het land initiatieven die de so-
ciale infrastructuur verbeteren of vernieuwen, zoals 
de inrichting van een ontmoetingsplek of het weg-
wijs maken van allochtone vrouwen in Nederland. 

“Als maatschappelijk betrokken 
organisatie ondersteunen wij 
zowel regionale als landelijke 
goede doelen. Eén van onze 
kernwaarden is ‘persoonlijk’.  
Dat zie ik terug in de gekozen 
initiatieven en programma’s 
van het Oranje Fonds. Het 
brengt mensen bij elkaar.” 

René Eijsink, commercieel directeur  
van Eijsink Afrekensystemen b.v.

Tijdens Burendag doen mensen iets goeds 
voor elkaar en de buurt, bijvoorbeeld door 
gezamenlijk een buurtmozaïek te maken.



4            5

2. Speciale acties
U kunt er ook voor kiezen om met uw bedrijf een speciale 
actie op te zetten voor het Oranje Fonds. Denkt u bijvoor-
beeld aan een benefietconcert, een markt waarbij de 
opbrengst naar het Oranje Fonds gaat, een sponsorloop of 
een alternatief kerstgeschenk. Wij kijken graag samen met 
u naar de mogelijkheden en naar een goede besteding van 
de opbrengst van uw actie. 

3. Tijd en kennis
Sinds lange tijd is een aantal bedrijven inhoudelijk betrok-
ken als partner bij een campagne of programma van het 
Oranje Fonds. Op het terrein van bijvoorbeeld communica-
tie of logistiek leveren deze bedrijvenpartners hun bijdrage 
aan campagnes zoals NLdoet of Burendag. Deelnemende 
organisaties aan de programma’s van het Oranje Fonds, 
zoals Kansen voor Jongeren en het Groeiprogramma, 
ontvangen van bedrijven coaching, sollicitatietrainingen of 
inhoudelijk advies. Wij bespreken graag de mogelijkheden 
voor uw bedrijf om programma’s en campagnes van het 
Oranje Fonds te steunen met tijd en kennis. 

4. Fonds op Naam
Wilt u duurzaam investeren in sociale initiatieven? Dan 
is een eigen Fonds op Naam een interessante optie. Een 
Fonds op Naam is maatwerk. Samen met u bepalen we de 
naam van het Fonds op Naam, aan welk doel  uw bijdrage 
wordt besteed en desgewenst ook de regio waarbinnen 
de bestedingen plaatsvinden. Uiteraard moet alles passen 
binnen de brede doelstellingen en werkwijze van het Oranje 
Fonds. Het Oranje Fonds zorgt ervoor dat er jaarlijks goede 
projecten worden gesteund en draagt zorg voor beheer en 
administratie van uw Fonds op Naam.

Kijk voor meer informatie en een actueel overzicht van 
onze toe kenningen, Fondsen op Naam en bedrijfsgiften 
op onze website www.oranjefonds.nl/bedrijven. 

Elk jaar vindt op twee dagen in 
maart NLdoet plaats, de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland. 
Duizenden vrijwilligers zetten zich  
in voor verenigingen en stichtingen 
die deze hulp goed kunnen gebruiken. 
Er wordt geverfd, een leuk uitje met 
ouderen ondernomen of bijvoorbeeld 
een tuin opgeknapt. 

Een mooie kennismaking met zowel 
vrijwilligerswerk als nieuwe organisa-
ties! Veel bedrijven vinden het belang-
rijk om iets voor sociale organisaties 
te doen. Dat kan met NLdoet! Met een 
groep collega’s kunt u op zo’n dag heel 
veel voor een organisatie beteke-
nen. Daarnaast is NLdoet een mooie 
teamactiviteit. 

Kijk voor meer informatie op  
www.nldoet.nl. 

NLdoet: doet uw  
bedrijf al mee?

Scan deze pagina met de 
Layar-app en bekijk de korte 

film ‘10 jaar NLdoet’

Hoe kan uw bedrijf  
zich inzetten? 
Wilt u zich met uw bedrijf inzetten 
voor onze samenleving? Met uw bij-
drage steunt u sociale initiatieven in 
heel het land, ook bij u in de buurt.

Er zijn allerlei mogelijkheden om het Oranje Fonds 
te steunen, incidenteel en structureel. U kunt met 
uw bedrijf een donatie doen, een actie organise-
ren of concreet de handen uit de mouwen steken 
tijdens NLdoet. Elke bijdrage besteedt het Oranje 
Fonds voor 100% aan sociale initiatieven. De kos-
ten voor de eigen organisatie financiert het Oranje 
Fonds uit eigen middelen.

1. Giften
Viert u met uw bedrijf een jubileum? Opent u  
een nieuwe vestiging? Of zoekt u een concrete 
invulling van uw MVO-beleid, door te investeren  
in lokale sociale initiatieven? Er zijn diverse aanlei-
dingen om te besluiten een bedrag aan het Oranje 
Fonds te doneren. Wij zorgen voor verantwoorde 
besteding van uw bijdrage, desgewenst bij u in 
de regio. Via onze communicatiekanalen, zoals 
onze website en social media, besteden we graag 
aandacht aan uw gift.

Vrijwilligers van de ANWB bezorgen 
ouderen een onvergetelijk uitje tijdens 
de landelijke vrijwilligersactie NLdoet.
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De medewerkers van het Oranje Fonds selecteren re-
levante projecten op basis van criteria als duurzaam-
heid en aansluiting bij de doelstelling. Zij dragen 
zorg voor verantwoorde besteding.
Ons bestuur ziet er streng op toe dat er zorgvuldig 
en deskundig met uw gift wordt omgegaan. Ons 
vermogen wordt beheerd door externe vermogens-
beheerders. Het rendement besteden we o.a. aan 

onze exploitatiekosten. Dat maakt dat giften volledig 
besteed worden aan onze doelstelling.

►  Uw inzet en bijdrage is zichtbaar: van giften, 
acties en Fondsen op Naam maken wij graag 
vermelding via onze communicatiekanalen. 
Anoniem schenken kan natuurlijk ook.

►  U kunt met collega’s ook concreet aan de  
slag bij sociale initiatieven in uw buurt  
tijdens NLdoet.

►  Uw gift wordt zorgvuldig en verantwoord  
besteed aan sociale initiatieven binnen het Ko-
ninkrijk der Nederlanden. 

►  Het Oranje Fonds is aangemerkt door de belasting-
dienst als ANBI en is gecertificeerd door het CBF.

Bij het Oranje Fonds is uw gift vrijgesteld van schenkings- en 
successierechten waardoor uw gehele bijdrage ten goede komt 
aan sociale initiatieven. 

Voordelen van geven 
aan het Oranje Fonds

“Wij zijn dankbaar voor het vertrouwen 
dat de  onderneming Bayer in Nederland 
geniet. Daarom willen we in dit bijzondere 
jaar graag een bijzonder gebaar maken 
naar de Nederlandse samenleving.”

Dr. Markus Arnold,  
Senior Representative Bayer Benelux.

Ter ere van het honderdjarig bestaan in Nederland bracht 
Bayer een bijdrage van € 100.000,= onder in een Fonds op 
Naam bij het Oranje Fonds.

Elke gift is 
waardevol
Met een bijdrage aan het 
Oranje Fonds investeert u 
in sociale initiatieven in 
Nederland, ook bij ú in de 
buurt. Elke bijdrage stellen 
wij op prijs, klein of groot, 
eenmalig of structureel. 
Hieronder vindt u enkele 
voorbeelden van giften:

Meer weten? 
Vul de bon in het midden 
van deze brochure in.

DE Masterblenders
Bij de beursgang ontving het 
Oranje Fonds een gift van  
€ 50.000,= van DE Masterblen-
ders. Tevens is Douwe Egberts 
samen met het Oranje Fonds 
initiatief nemer van de jaarlijkse 
Burendag in september. 

Koninklijke Ahold
Het Oranje Fonds ontving  
een gift van € 125.000,= van  
Koninklijke Ahold ter gelegen-
heid van het 125-jarig bestaan 
van Albert Heijn. Het bedrag 
komt volledig ten goede aan  
het programma Kansen Voor 
Jongeren van het Oranje Fonds.

BOVAG
Ter gelegenheid van de opening 
van het volledig gerenoveerde 
BOVAGhuis in Bunnik heeft 
branche organisatie BOVAG  
een bedrag van € 30.000,=  
gedoneerd aan het Oranje 
Fonds. De bijdrage is bestemd 
voor het programma Kansen 
Voor Jongeren. 

Klant Contact Services Achmea
Klant Contact Services van 
Achmea organiseerde een kerst-
markt voor hun medewerkers. 
Zij ontvingen coupons om hun 
eigen kerstcadeau samen te stel-
len. Veel medewerkers doneer-
den coupons als gift. Dit leverde 
het Oranje Fonds een kerstbij-
drage op van ruim € 500,=.

Van Beurden Pre-Pack/Powder Coating Company
Ter ere van het 40-jarig jubileum heeft Van Beurden Prepack/Powder 
Coating Company relaties op geroepen tot een donatie aan het 
Oranje Fonds. Dit resulteerde in een bedrag van € 1.485,= voor  
sociale initiatieven, een prachtige jubileumgift!

Elke bijdrage wordt  
voor 100% besteed  
aan sociale initiatieven



Meer weten?
Op www.oranjefonds.nl 
leest u meer over de projecten 
die het Oranje Fonds steunt en 
vindt u een actueel overzicht van 
acties en giften. Ook ons jaarver-
slag is te downloaden.

Heeft u vragen of wilt u vrij-
blijvend kennismaken in een 
persoonlijk gesprek? Wij staan u 
graag te woord. Vul de bon in het 
midden van deze brochure in, of 
neem contact op via: 
030 656 45 24 of  
jantine.willemsen@oranjefonds.nl. 
Bankrekening: 
NL70INGB000888444

Volg ons:

ANBI Doordat het Oranje 
Fonds door de Belasting dienst 
is aangewezen als ‘Algemeen 
Nut Beogende Instelling’(ANBI) 
zijn giften aan het Oranje Fonds 
vrij gesteld van schenkings- en 
successie rechten. Uw gehele 
gift komt daarom ten goede 
aan sociale initiatieven in het 
Koninkrijk der Nederlanden, 
temeer omdat wij onze exploi-
tatiekosten uit eigen middelen 
betalen.

Scan deze pagina met 
de Layar-app en bekijk 
een korte film over het 

Oranje Fonds.


