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1. Het Oranje Fonds 

Het Oranje Fonds is er voor mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen 

voor staat; dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. We focussen daarbij op de-

genen die iets dóen, die in actie komen voor een ander. 

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds. 

 

2. Algemene informatie over de Appeltjes van Oranje 

Een Appeltje van Oranje is de jaarlijkse prijs van het Oranje Fonds. Met deze prijs bekro-

nen we drie organisaties die zich binnen ons werkterrein inzetten voor een betrokken en 

leefbare samenleving. De initiatieven die we zoeken, zorgen voor een duurzame verbin-

ding tussen groepen mensen. Zij moeten uniek, creatief en succesvol zijn en al minstens 

een jaar activiteiten ontplooien.  

Een Appeltje van Oranje betekent in de eerste plaats waardering voor het werk en de 

inzet van de winnende organisatie. In de tweede plaats is de prijs bedoeld om anderen te 

inspireren. We vragen de drie winnaars als ‘ambassadeur’ op te treden om andere orga-

nisaties te helpen soortgelijke initiatieven op te zetten. De prijs bestaat uit een bronzen 

beeldje van een Appeltje van Oranje, ontworpen en gemaakt door Prinses Beatrix, en een 

geldbedrag van € 15.000,-. Het bedrag kan vrij worden besteed binnen de doelstelling 

van de organisatie. Ieder jaar reikt Koningin Máxima de prijs uit op Paleis Noordeinde. In 

lustrumjaren wordt dit door Koning Willem-Alexander gedaan. 

 

3. Het thema van de Appeltjes van Oranje 2020 is ‘Maatjes ben je samen’. 

De prijzen staan dit keer in het teken van initiatieven waarin ‘maatjes’ een hoofdrol spe-

len. Maatjes die elkaar vooruit helpen en voor langere tijd bij elkaar blijven; ook als het 

moeilijk wordt. Dat als één van hen valt, de ander hem weer overeind helpt. Maatjes die 

allebei veel uit het contact halen. Maatjes die elkaars leven verrijken.  

Dat kan op allerlei manieren: voor mensen die ziek of eenzaam zijn, die na een ellendige 

tijd moeite hebben de draad weer op te pakken of die persoonlijke begeleiding nodig 

hebben om onze taal te leren of hun talent te ontplooien.  

Als Oranje Fonds laten we die veelzijdigheid graag zien en willen we de mooiste initiatie-

ven waarderen met een prijs. We zijn op zoek naar de drijvende krachten achter succes-

volle sociale projecten, die met hun maatjesaanpak, innovatiekracht en gedrevenheid 
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een bijzonder verhaal te vertellen hebben over hun bijdrage aan een socialere samenle-

ving. Wie is het beste in staat om maatjes aan elkaar te koppelen, die beiden voldoening 

vinden in samenwerking zodat zij ook op langere termijn nog veel voor elkaar beteke-

nen?  

 

4. Voorbeelden van kanshebbers  

• Maatjes voor gezinsleden die leven in armoede. Een puber krijgt een mentor die 

hem helpt om weer toekomst te zien in een studie of een baan. Een volwassen 

vrijwilliger wordt aan de ouders gekoppeld en brengt een positieve beweging op 

gang op het gebied van opvoedondersteuning. 

• Een maatjesproject voor alleenstaande tienermoeders om hun zelfredzaamheid te 

vergroten, zodat zij verantwoordelijkheid over hun eigen leven kunnen nemen. 

• Een maatjesproject met nieuwe Nederlanders en vrijwilligers die vanuit hun eigen 

(migranten)achtergrond zowel de Nederlandse als de migrantencultuur begrijpen 

en beide talen spreken. Zo vinden meer mensen een plek in onze samenleving. 

• Maatjes voor jongeren die maatschappelijk buiten de boot lijken te vallen, omdat 

ze bijvoorbeeld moeite hebben met sociaal contact of uit een gebroken gezin ko-

men. Samen ontdekken zij hoe zij met hun kwaliteiten weer gezien worden.  

 

5. Criteria initiatieven 

Organisaties kunnen alleen hun eigen initiatief aanmelden. Om in aanmerking te komen 

voor een Appeltje van Oranje 2020, moet het initiatief aan de volgende voorwaarden 

voldoen. Het initiatief: 

• biedt een oplossing voor een helder sociaal maatschappelijk probleem;  

• heeft een bewezen en succesvolle één-op-één-aanpak voor de oplossing van dat 

vraagstuk. Pluspunt hierbij is als die aanpak vernieuwende elementen bevat; 

• is een oplossing gericht op het overbruggen van verschillen tussen mensen en die 

voor beide partijen iets oplevert;  

• helpt mensen om blijvend mee te kunnen doen in de samenleving;  

• enthousiasmeert mensen om zich in te zetten om anderen te helpen;  

• heeft aantoonbaar (lokaal) draagvlak; 

• wordt georganiseerd vanuit een maatschappelijke organisatie;  

• is minimaal actief sinds 1 september 2017;  

• is actief in het Koninkrijk der Nederlanden. 

 

6. Criteria werkwijze 

• onderscheidende aanpak die in de (lokale) context op een bijzondere wijze werkt;  

• duidelijke visie en succesvolle aanpak op de inzet van maatjes; 

• overdraagbaarheid en voorbeeldfunctie van het concept. 

 

7. Criteria organisaties 

Organisaties die een initiatief willen voordragen voor een Appeltje van Oranje, moeten 

voldoen aan de volgende criteria. De organisatie:  

• is een stichting, vereniging of coöperatie met een onafhankelijk bestuur;  

• moet financieel gezond zijn en ook zonder de prijs kunnen voortbestaan; 

• kan alleen een initiatief aandragen als zij nog nooit eerder een Appeltje van Oran-

je won;  

• kan zich wel opnieuw aanmelden als zij al eens deelnam in het selectieproces voor 

een Appeltje van Oranje, zolang zij voldoen aan de huidige richtlijnen.  

 

8. Selectieproces 

In mei 2020 ontvangen drie sociale initiatieven het felbegeerde Appeltje van Oranje uit 

handen van Koningin Máxima op Paleis Noordeinde in Den Haag. Ze hebben dan de vol-

gende selectieprocedure achter de rug: 
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• De eerste selectie door het Oranje Fonds op basis van het inschrijvingsformulier 

en de officiële stukken. Daarbij wordt gelet op bovenstaande criteria, maar ook 

naar spreiding in het land, innovatie, voorbeeldfunctie, effectiviteit en motivatie 

van de initiatiefnemer.  

• Een stemtiendaagse van 6 t/m 15 januari 2020 om publieksstemmen te krijgen.  

• Een landelijke finaledag op donderdag 23 januari 2020, waarbij organisaties hun 

succesvolle initiatief presenteren aan andere geselecteerden en de jury.   

• Organisaties uit het Caribisch deel van het Koninkrijk presenteren zich op 16 no-

vember 2019 op Curaçao aan de vakjury.  

• Selectie van de 3 winnaars door het bestuur van het Oranje Fonds uit de 10 ge-

nomineerden. 

9.  Aanmelden 

Cariben: 2 september t/m 6 oktober 2019  

Nederland: 16 september tot en met 20 oktober 2019 

www.oranjefonds.nl/appeltjes 

 

Organisaties in Nederland melden zich aan met een account in ‘Mijn Oranje Fonds’.  

Voor organisaties in het Caribisch deel van ons Koninkrijk is een speciaal formulier be-

schikbaar op de website (www.oranjefonds.nl/appeltjes). Dit formulier sturen zij per mail 

naar appeltjesvanoranje@oranjefonds.nl.  

 

Let op: u kunt alleen uw eigen initiatief aanmelden. Kent u een organisatie met een uniek 

en succesvol maatjesproject? Wijs de initiatiefnemers gerust op de Appeltjes van Oranje, 

zodat zij zich kunnen aanmelden!  

 

Heeft u vragen? 

Neemt dan contact op met communicatieadviseur Isabelle Luykenaar via telefoonnummer 

030 233 9312 of appeltjesvanoranje@oranjefonds.nl.  
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