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tober t/m 11 november 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 het werkterrein van het Fonds inzetten voor een 

betrokken en leefbare samenleving. De initiatieven die we zoeken brengen een duurzame 

verbinding tussen groepen mensen tot stand en zorgen voor een betrokken samenleving. 

De initiatieven moeten uniek, creatief en succesvol 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. Daarnaast is het bedoeld om anderen te inspireren. 

De drie winnaars wordt gevraagd om als ‘ambassadeur’ op te treden om andere organi-

saties 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 het winnende initiatief. Ieder jaar reikt Koningin Máxima de prijs uit op Paleis 

Noordeinde. In lustrumjaren reikt Koning Willem-Alexander de prijs uit.  

 

3. Thema 2019: De kracht van samen; met vrijwilligers doe je mee(r)! 

De Appeltjes van Oranje 2019 staan in het teken van initiatiefnemers die op bijzondere 

wijze vrijwilligers mobiliseren en enthousiast houden.   

We zoeken initiatiefnemers die met hun aanpak, innovatiekracht en gedrevenheid echt 

iets bijzonders teweeg hebben gebracht met hun vrijwilligers. Wie is het beste in staat 

om dat te doen en de vrijwilligers blijvend actief te houden?  

 

Heb jij bijvoorbeeld dé manier ontwikkeld waarop vrijwilligers zich blijvend inzetten voor 

een ander, ook als je best wel wat van ze vraagt? Of zorgt jouw innovatieve aanpak er 

voor dat vrijwilligers zich automatisch wíllen blijven inzetten? Kreeg je bijvoorbeeld een 
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bijzondere groep mensen blijvend in beweging, terwijl niemand dat ooit van tevoren had 

gedacht?   
 

4. Criteria initiatieven 

Organisaties kunnen enkel hun eigen initiatieven aanmelden. Kent u een initiatief van 

een andere organisatie? Wijs ze op de mogelijkheid om zich voor te dragen! 

Om in aanmerking te komen voor een Appeltje van Oranje 2019 moet het initiatief aan 

de volgende voorwaarden voldoen. Bij aanmelding moet het initiatief: 

 mensen weten te enthousiasmeren voor je sociale vraagstuk en op succesvolle 

wijze hebben verbonden; 

 succesvol vrijwilligers weten te behouden; 

 aantoonbaar een grotere inzet van vrijwilligers gerealiseerd; 

 zorgen voor herhaalde inzet van deze vrijwilligers; 

 met deze doe-kracht een blijvend effect hebben op de mensen die worden gehol-

pen; 

 gestart zijn met een sociaal maatschappelijke urgentie, gericht op het betrekken 

van mensen en meedoen in de samenleving; 

 zich in de afgelopen jaren bewezen hebben; 

 aantoonbaar (lokaal) draagvlak hebben; 

 worden georganiseerd vanuit een organisatie; 

 minimaal actief zijn sinds 1 september 2016; 

 actief zijn in het Koninkrijk der Nederlanden. 

 

5. Criteria werkwijze 

 Onderscheidende aanpak die in de (lokale) context op een bijzondere wijze werkt  

 Duidelijke visie en succesvolle aanpak op de inzet van vrijwilligers 

 Overdraagbaarheid en voorbeeldfunctie van het concept 

 

6. 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 niet in financiële nood verkeren en ook zonder de prijs kunnen voortbe-

staan; 

 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 eerder Appeltje van Oranje, mits zij voldoet aan de huidige richtlijnen.  

 

7. Selectieproces 

In mei 2019 ontvangen drie sociale initiatieven het felbegeerde Appeltje van Oranje op 

Paleis Noordeinde in Den Haag. Ze hebben dan de volgende selectieprocedure achter de 

rug: 

 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 over het land, innovatie, voorbeeldfunctie, effectiviteit en motivatie 

van de initiatiefnemer.  

 Een stemtiendaagse van 6 t/m 16 januari 2019 om publieksstemmen te krijgen.  

 Een landelijke finaledag op donderdag 24 januari 2019, waarbij organisaties hun 

succesvolle initiatief presenteren aan andere geselecteerden en de jury.   
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 Organisaties uit het Caribisch deel van het Koninkrijk presenteren zich op 11 no-

vember 2018 op Curaçao aan de vakjury. 

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

nomineerden. 

8.  Aanmelden 

Cariben 17 september t/m 14 oktober 2018  

Nederland 1 oktober t/m 11 november 2018 

www.oranjefonds.nl/appeltjes.  

 

Organisaties in Nederland melden zich aan via Mijn Oranje Fonds. Voor organisaties in 

het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden is een speciaal formulier op de 

website beschikbaar, die zij per mail insturen naar appeltjesvanoranje@oranjefonds.nl.  

 

Uiteraard kunt u andere organisaties wijzen op de Appeltjes van Oranje. Graag zelfs! Zij 

moeten zich echter wel zélf aanmelden. 

 

Heeft u vragen?  

Neemt u dan contact op met communicatieadviseur Rosanne Prinsen via +31 30 2339 

345 of appeltjesvanoranje@oranjefonds.nl.  
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