
Inkomsten

Meer geld = 
meer activiteiten.



Eigen bronnen
Wist u dat een vereniging of stichting best winst mag maken? Zolang het maar ten goede komt aan de 
(sociale) doelstelling. Bedenk dus activiteiten die geld opbrengen. 

Verhuur
Verhuur een zaaltje van uw buurthuis voor vergaderingen of feesten 

en partijen voor leden of buurtbewoners. Ga wel na of de gemeente of 

andere subsidieverstrekker hier geen regels aan stelt.

Ook andere zaken zijn misschien geschikt voor verhuur. Denk aan de 

partytent die u heeft aangeschaft of het springkussen. Regel wel goed 

de aansprakelijkheid, borg en verzekeringen (de gewone verzekering 

dekt verhuur van de spullen vaak niet). 

Dienstverlening
Zet een groepje op die hun diensten aanbieden via heitje-voor- karweitje 

of klussendienst.  

Verkoop
Op rommelmarkten en braderieën kunt u spullen verkopen. Vraag 

buurtbewoners om spullen uit hun kerstpakket, oude boeken, overbodig 

speelgoed en andere spullen in te leveren. Of vraag vrijwilligers om lek-

kere cupcakes te bakken. Misschien wil een bedrijf spullen doneren om 

te verkopen of is er een lokale kunstenaar van wie u de schilderijen of 

beelden mag verkopen. Wanneer u aan hele mooie of bijzondere spul-

len kunt komen, dan kunt u ook een leuke veiling organiseren. Mensen 

mogen tegen elkaar op bieden voor het goede doel. 

Loterij
Diezelfde spullen kunt u ook voor een loterij inzetten. Verkoop de loot-

jes bijvoorbeeld tijdens een buurtactiviteit. 

Keukenla acties
Verzamel in de buurt alle vergeten spaarzegels, waardebonnen, lege 

flessenbonnen etc. U zult versteld staan hoeveel dat kan opleveren.

Lege flessen en oud papier
Ook deze items kunnen best wat geld opleveren. Kinderen houden van ver-  

zamelen en als ze zwerfflessen verzamelen, wordt de buurt ook schoner! 

Koffie en Thee
Vaak vragen buurtorganisaties geen geld voor de koffie en thee. Waarom 

eigenlijk niet? 20 cent is niet veel en zo blijft u uit de kosten! 



Inkomsten

De buitenwacht 
helpt graag



Externe bronnen
Het kost geld om leuke activiteiten te organiseren en uw buurtorganisatie draaiende te houden. En dat 
moet ergens vandaan komen. Zorg dat u meerdere inkomstenbronnen heeft zodat u niet te afhankelijk 
wordt van een of twee bronnen. Blijf zoeken naar mogelijkheden en kansen.

Fondsen
Fondsen zoals het Oranje Fonds zijn in het leven geroepen om ‘geld 

weg te geven’. Maar dat doen zij niet zomaar, zij stellen daar voorwaar-

den aan. De meeste fondsen hebben nauwkeurig omschreven voor wat 

voor soort organisaties en soort activiteiten zij geld beschikbaar stel-

len. Sla het Fondsenboek of de fondsendisk er een op na.  Vraag het aan 

via www.verenigingvanfondsen.nl. 

Subsidies
Gemeenten en Provincies hebben verschillende subsidies om verenigin-

gen en stichtingen te ondersteunen. Afhankelijk van de politieke keuzes 

zijn ze beschikbaar voor bijvoorbeeld leefbaarheid, sport of integratie. 

Zorg dat u contact legt bij de gemeente en onderzoek hoe uw activitei-

ten bij kunnen dragen aan de beleidsdoelen van de gemeente. Heeft u 

iets te vieren? Nodig de wethouder uit, zo verhoogt de kans op een suc-

cesvolle subsidieaanvraag. 

Donateurs of ‘vrienden van’ 
Vraag mensen in uw buurt en deelnemers aan de activiteiten om een 

donatie. Wanneer u deze via een jaarlijkse incasso mag innen, heeft u een 

redelijk stabiele inkomstenbron. Werf donateurs bij het kraampje op de 

braderie, via social media of tijdens buurtactiviteiten.

Sponsoring
Bedrijven willen zich graag van hun beste kant laten zien. Maatschappelijk 

verantwoord ondernemen noemen we dat. Zij kunnen met geld, goederen 

of menskracht een activiteit of evenement sponsoren in ruil voor naams-

vermelding en een bedankje. Maak het zo concreet mogelijk, bijvoorbeeld 

2 taarten voor een activiteit of 2.000 euro voor een nieuwe brandslang.

Serviceclubs
Serviceclubs zoals de Lions, de Rotary en de Ladies’ Circle zijn opgericht 

voor liefdadigheid. Zij kiezen steeds andere goede doelen of projecten om 

te ondersteunen. Ga na of iemand in de buurt een ingang heeft bij een 

serviceclub en dien een voorstel in.  


