
Op de website van de Gemeente Gouda staat een overzicht van subsidieregelingen via de gemeente 
Gouda https://www.gouda.nl/Inwoners/Subsidieloket/Subsidieregelingen
Er zijn o.a. subsidieregelingen voor:
	GoudApot (zie hieronder voor meer informatie)
	Jubileumsubsidie
	Participatie in de buurt (participatie kwetsbare bewoners)
	Ster evenement (promotie Gouda)
	Volksfeest (Koningsdag, wijk overstijgend)
	Volwasseneducatie (voor onderwijs laaggeletterde burgers)
	Sportimpuls Gouda (nieuwe sportactiviteiten die bijdragen aan èn een gezonder Gouda èn 

aan deelname aan de maatschappij)
	Gezond in Gouda (initiatieven die gericht zijn op terugdringen gezondheidsachterstanden)

Naam: GoudApot
Website: https://goudapot.nl  E-Mail: info@goudapot.nl
Bedrag: ca 240.000 euro per jaar (= subsidie van gemeente Gouda) Overige informatie: Beheer door 
inwoners van Gouda. Het project moet ten goede komen aan Gouda en/of zijn inwoners. Aanvragen 
kunnen worden ingediend door een inwoner van Gouda of een Goudse organisatie zonder win-
stoogmerk. Inwoners van Gouda moeten participeren in het project

Naam: Rabobank coöperatief dividendfonds
Website: https://www.rabobank.nl/lokale-bank/gouwestreek/sponsoring/
E-mail: aanvraagformulier staat op de website
Bedrag: maximaal € 25.000 per donatie 
Overige informatie: Aanvragen kan alleen door of via een vertegenwoordiger van een organisatie 
zonder winstoogmerk. Projecten worden gesteund die mensen bi elkaar brengen en mensen aan-
dacht geven, zelfredzaamheid stimuleren, leefbaarheid vergroten, economie versterken of een bij-
drage leveren aan groen en natuur. 

Overzicht van subsidiemogelijkheden en fondsen



Naam: Stichting HET OUDE-MANNENHUYS
Website: http://www.hetoudemannenhuis.nl
E-mail: willemvroesen@hetoudemannenhuis.nl
Bedrag: ca € 34.000 per jaar (= rendement beheerde vermogen)
Overige informatie: de stichting heeft ten doel “het bevorderen van sociaal en cultureel werk”.  Het 
accent ligt op activiteiten en projecten in Gouda en directe omgeving vanwege de Goudse oor-
sprong van het vermogen. In principe wordt geen ondersteuning gegeven aan particuliere aanvra-
gen.

Naam: Stichting Jac. Bezemer
Website: http://stichtingjacbezemer.nl
Contactadres: Postbus 459, 2800 AL Gouda
Bedrag: ca € 100.000 per jaar (=rendement vermogen)
Overige informatie: de aanvraag moet ten doel hebben het realiseren van projecten waarvoor in de 
reguliere begroting geen ruimte is of de meerjarenbegroting te boven gaan. Statutair is bepaald dat 
50% wordt uitgekeerd aan doelen op sportgebied en 50% op het gebeid van cultuur, recreatie en 
welzijn. 

Naam: Stichting Armoedefonds / Stichting Meedoen Gouda
Website: https://www.armoedefonds.nl/beneficianten/zuid-holland/12/stichting-meedoen-gou-
da/83
E-mail: info@armoedefonds.nl
Overige informatie: Plaatselijke organisaties, die zich bezig houden met directe armoedebestrij-
ding kunnen een aanvraag indienen. Aanvragen moeten mensgericht zijn. 

Naam: Mozaïek Wonen/ leefbaarheidsfonds
Website: https://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/formulieren/leefbaarheidsfonds
E-mail: aanvraagformulier staat op de website
Overige informatie: moet de leefbaarheid in de wijk (waar huurders wonen, ook mee participeren) 
ten goede komen



Naam: Woonpartners Midden-Holland / leefbaarheidsbudget
Website: https://www.woonpartners-mh.nl/uploads/files/1/Het%20leefbaarheidsbudget.pdf
E-mail: info@woonpartners-mh.nl
Overige informatie: 8 beoordelingscriteria.  Onder andere duurzaam zijn, draagvlak hebben, ver-
betering onderlinge verhoudingen van de bewoners betekenen en moet voorzien in een behoefte.

Naam: Genootschap Graaf Floris V prijs
Website: http://www.gfd5.nl
E-mail: zie website. Postadres: Regentesseplantsoen 22-1, 2801CL Gouda
Overige informatie: Initiatief moet ertoe bijdragen dat Gouda nog levendiger wordt voor Gouwenar-
en en bezoekers van buiten Gouda. Prijsuitreiking een keer per jaar. 

Naam: Stichting Oranjefonds
Website: https://www.oranjefonds.nl
E-mail: info@oranjefonds.nl
Bedrag: € 500 tot € 100.000,-- per bijdrage, afhankelijk van de aard van het project waarvoor de bij-
drage wordt aangevraagd.
Overige informatie: landelijk werkend fonds. Bekende vaste activiteiten zijn o.a. NL Doet en Bu-
rendag. Aanvragen moeten een sociaal project betreffen. 

 Naam: Stichting VSB Fonds
 Website: https://www.vsbfonds.nl
 E-mail: info@vsbfonds.nl
 
Overige informatie: dit landelijk werkende fonds steunt sociale (richten op actief burgerschap en 
verantwoordelijkheid nemen voor een ander) en culturele projecten (waar focus ligt op publiek 
en deelnemers en het project zorgt voor ontmoeting tussen kunst en mensen). En verleent studie-
beurzen voor maatschappelijk betrokken studenten. 



Naam: Stichting H. Verheulfonds
Website: https://stichting.moment.online/stichting-h-verheulfonds
E-mail: pe.versteeg@planet.nl
Bedrag: revenuen van aanwezig kapitaal
Overige informatie: richt zich op culturele en andere maatschappelijke activiteiten

Naam: Adessium Foundation
Website: https://www.adessium.org
E-mail: info@adessium.org
Algemene informatie: Adessium Foundation streeft naar een samenleving die mensen stimuleert in 
harmonie te leven met elkaar en met hun omgeving. 

Naam: Kringloopwinkel “De Kring”
Website: https://www.kringloopwinkel-reeuwijk.nl
E-mail: op de website ene formulier voor contact
Overige informatie: primair steunen ze alleen goede doelen, die zich, nationaal en internationaal, 
bezig houden met de zwakkeren in de samenleving en het welzijn van mens, dier, milieu en natuur. 
Alleen stichtingen, organisaties en verenigingen kunnen een aanvraag doen voor een donatie c.q. 
sponsoring. 


