
Richtlijnen aanvraag voor vluchtelingeninitiatieven 
 

Aanleiding 

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven die de sociale cohesie in het Koninkrijk der 

Nederlanden versterken. We doen dit met geld, kennis, contacten en met campagnes 

zoals Burendag en NLdoet.  

  

In de afgelopen jaren is de stroom vluchtelingen richting Nederland behoorlijk toegeno-

men. Deze nieuwe mensen moeten allemaal actief deel gaan nemen aan de samenleving. 

Maar ook vluchtelingen die al langer in Nederland zijn, kunnen vaak nog extra steun ge-

bruiken bij het vinden van hun weg in de maatschappij.  

 

Uitnodiging 

Het Oranje Fonds heeft budget beschikbaar om projecten mogelijk te maken die vluchte-

lingen ondersteunen. We zoeken naar initiatieven die vluchtelingen ondersteunen in bij-

voorbeeld hun taalverwerving, bij hun ontwikkeling of in het vinden en doen van (vrijwil-

ligers)werk. Ook projecten waarin vluchtelingen verbonden worden aan hun buurtgeno-

ten zijn welkom. Bent u bijvoorbeeld van een sportvereniging en wilt u vluchtelingen ver-

binden door samen te sporten en taalondersteuning te bieden, dan steunen wij u graag 

hierbij.  

 

Uw initiatief 

Om een aanvraag in te kunnen dienen, moet uw initiatief aan alle onderstaande voor-

waarden voldoen: 

 Er is sprake van een aangetoonde behoefte aan uw initiatief bij de doelgroep; 

 Uw initiatief is een aanvulling op het reeds bestaande lokale aanbod; 

 Het gaat om de start van een nieuw of verdere ontwikkeling van een bestaand initia-

tief; bijvoorbeeld om vluchtelingen bij een al lopend project aan te laten sluiten. 

 Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de uitvoering van uw project; 

 U heeft lokaal draagvlak voor het initiatief, o.a. blijkend uit co-financiering. 

 

U kunt financiering aanvragen voor één tot maximaal drie jaar. Bijdragen voor onder-

steuning van individuen (reiskosten, schuldsanering, privé-investeringen) worden niet 

verstrekt. Kosten voor instandhouding van een reeds bestaand initiatief komen evenmin 

in aanmerking voor een bijdrage. 

 

Uw organisatie 

Om een aanvraag in te kunnen dienen, moet uw organisatie aan alle onderstaande voor-

waarden voldoen: 

 Het is een stichting of vereniging, ingeschreven in de KvK, met statuten en een eigen 

bankrekening; 

 In uw organisatie spelen vrijwilligers een belangrijke rol. 

 

Uw verzoek om financiering 

Voor alle aanvragen willen we graag kort weten wie uw doelgroep is, welke uitdaging u 

wilt aanpakken, en wat u extra nodig heeft om hieraan beter of meer het hoofd te bie-

den. Net als in onze reguliere procedure willen we uiteraard ook een begroting en dek-

kingsplan en een kopie van uw statuten, uittreksel KvK, jaarrekening en jaarverslag. We 

zien uw aanvraag graag uiterlijk 1 maart tegemoet. Wanneer u eerder aanvraagt, krijgt u 

eerder uitsluitsel. Indienen kan via uw Mijn Oranje Fonds-account.  

 

Heeft u vragen? 

Als u nog vragen heeft, belt u dan met Melanie Vaessen of Niels van Zeben, projectadvi-

seurs bij het Oranje Fonds. Zij zijn tijdens kantooruren te bereiken via nummer 030 656 

45 24. Tevens houden wij telefonisch spreekuur op dinsdagen (10.00 - 11.00) en op vrij-

dagen (14.00-15.00). Of stuur een e-mail naar vluchtelingen@oranjefonds.nl.  

mailto:vluchtelingen@oranjefonds.nl

