
Meer dan 2 miljoen euro
beschikbaar, maar ook expertise en 
netwerk voor uw 
serviceclubprojecten!

www.serviceclubs.eu

TOEGANG TOT GELD, EXPERTISE EN NETWERK.
SERVICECLUBS WERKEN SAMEN MET NGO’S!

Maart 2010

Introductie
Uw serviceclub start een serviceproject en wil daarvoor fondsen werven of heeft kennis 
nodig over het project zelf. Bijgaand overzicht biedt u informatie over de mogelijkheden 
om zowel ondersteuning als medefinanciering te krijgen bij een groot aantal NGO’s 
(niet-gouvernementele organisaties). Elke NGO stelt kennis, netwerk en veelal een 
aanzienlijk budget ter beschikking aan die serviceclubs die daarvoor een aanvraag 
doen. Het gezamenlijk budget van de NGO’s, beschikbaar voor serviceclubs, bedraagt 
meer dan
2 miljoen euro.

Hoe krijgt u ‘Toegang tot Geld’ ?
SIN heeft met een aantal NGO’s een overeenkomst of intentieverklaring gesloten. Doel
is ondersteuning en medefinanciering aan serviceclubs, die bij SIN zijn aangesloten. 
Voor de serviceclubs gelden gunstige voorwaarden. 
Het overzicht is ingedeeld naar

- Steun voor projecten internationaal (pagina 2 en 3)
- Steun voor projecten in Nederland (pagina 4)

Voor de meeste NGO’s zijn de specifieke voorwaarden en aanvraagformulier te vinden 
op www.serviceclubs.eu en op hun eigen website.
Denkt u dat uw serviceproject voldoet aan de voorwaarden, dan dient u een aanvraag 
in. Bij twijfel of vragen neemt u contact op met de contactpersoon van de betreffende 
NGO. 
Naast medefinanciering zijn de NGO’s bereid de serviceclub te ondersteunen op het 
gebied van expertise en netwerk. 
U kunt met meerdere NGO’s in contact treden maar u kunt per serviceproject bij slechts 
één van hen ondersteuning of medefinanciering krijgen. 

Bent u op zoek naar een project?
U heeft nog geen bestemming voor uw fundraisingbedrag? U kunt aansluiten bij een 
bestaand  project van een NGO! NGO’s kunnen u adviseren en met u meedenken. Vraag 
informatie bij de contactpersoon. Zie hiervoor het overzicht. 

Hoe kunt u eigen expertise inbrengen?
Eigen expertise elders in zetten is een aansprekende vorm van service. SIN heeft met 
diverse NGO’s een overeenkomst gesloten die immateriële dienstverlening, onder 
gunstige voorwaarden voor serviceclubleden, helpt mogelijk te maken.   

Mocht u vanuit SIN hulp nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met
Nico de Boer, vice-voorzitter SIN, vicevoorzitter@serviceclubs.eu  
Henny Knap-Go, bestuurslid SIN, pr@serviceclubs.eu

Wij wensen u veel succes.
Namens het SIN bestuur,

Ria W.J. Schutte
Voorzitter Stichting Serviceclubs in Nederland (SIN)

www.serviceclubs.eu
www.serviceclubs.eu
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STEUN VOOR  PROJECTEN IN ONTWIKKELINGSLANDEN

Samenwerkings
overeenkomst

CORDAID-SIN
Service Fonds

Product:

Vermeerdering
van clubopbrengst  

75%
tot max. € 25.000.-

per aanvraag

Doel:

Steun aan 
ontwikkelingsland

Jaarbudget:
€ 1.000.000.-

Contact Mieke van Tilburg Tel. 070 3136249 csf@cordaid.nl

www.cordaid.nl

www.cordaid.nl

CORDAID-SIN

Cordaid Projecten

Product:

Adoptie van een 
Cordaid project

Doel:

Steun aan 
ontwikkelingsland

Jaarbudget:
n.v.t.

Contact: Mieke van Tilburg Tel. 070 3136249 csf@cordaid.nl

Samenwerkings
overeenkomst

ICCO-SIN 
servicefonds

Product:
Verdubbeling tot 
max.  € 100.000

Doel:
Langdurige projecten 
gericht op genereren 
van werk en inkomen

Jaarbudget:
€ 150.000

Contact: Gert van Rees Tel. 030 6927852 gert.van.rees@icco.nl
Samenwerkings
overeenkomst

SHAREPEOPLE-
SIN

Product:
Inzet van serviceclub 

in ontwikkelings-
landen

Doel:
Uitwisseling van 

kennis en ervaring in 
projecten ter plaatse

Jaarbudget:
n.v.t.

www.icco.nl

www.
sharepeople.nl

Contact: Cosmas Blaauw Tel. 030 8801563
M    06 20418311

cblaauw@sharepeople.nl

Samenwerkings
overeenkomst

NCDO-SIN

Product:
Verdubbeling van 
actieresultaat tot 

resp. max.
€ 25.000 of
€ 50.000

Doel:
Het verbreden van 
het draagvlak voor 

Internationale 
Samenwerking en 

Ontwikkelingssamen
werking in Nederland

Jaarbudget:
€ 350.000 KPA en € 

100.000 MATRA - KPA 
(Oost Europa en de 

nieuwe buren
www.ncdo.nl

www.ncdo.nl/kpa

www.ncdo.nl/matra

Contact: Michiel van der Meij Tel. 020 568 87 58 mvm@ncdo.nl

 Samenwerkings
 overeenkomst

 
Nabuur.com-SIN

Product:
Virtueel 
Nabuurschap

Doel:
Via het 
internetplatform 
Nabuur.com vinden 
mensen in 
ontwikkelings-landen 
en  vrijwilligers uit de 
hele wereld met 
elkaar  nieuwe 
oplossingen voor 
concrete vragen van 
de lokale bevolking

Jaarbudget:
Niet bekend

 

www.nabuur.com

Contact: Siegfried Woldhek Tel. 033 4611400 siegfried@nabuur.com
Samenwerkings
overeenkomst

Oxfam Novib-SIN

Product:
Mede-financiering

Doel:
Verbeteren van 
economische en 
leefomstandigheden

Jaarbudget:
Niet bekend

 

www.oxfamnovib.nl
Contact: Wim Stoffers Tel. 070 3421659 Wim.stoffers@

oxfamnovib.nl

www.cordaid.nl
www.cordaid.nl
www.icco.nl
www.
www.ncdo.nl
www.ncdo.nl/kpa
www.ncdo.nl/matra
www.nabuur.com
www.oxfamnovib.nl
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Samenwerkings
overeenkomst

PUM-SIN

Product:
Inzet van PUM 
expertise in 
projecten 
(onbezoldigd)

Doel:
Serviceprojecten 
gericht op:

- water
- afval
- energie

Jaarbudget:
Niet bekend

www.pum.nl

Contact: Floor Oostervink Tel. 070 3490578 Floor.oostervink@pum.nl

Samenwerkings
overeenkomst

SIMAVI-SIN

Product:
Medefinanciering

Doel:
Serviceprojecten 
gericht op:
- water/sanitatie
- basis-
gezondheidszorg

Jaarbudget:
€ 250.000

www.simavi.org

Contact: Harma Smit Tel. 023 5530375 harma.smit@simavi.org
Samenwerkings
overeenkomst

VSO-SIN

Product:
Tijdelijk verruilen 
werkplek voor 
nieuwe werksituatie 
in Afrika of Azië. 
Duur: 3-9 mnd.
Lokaal salaris

Doel:
Opkomen voor 
groeperingen in 
probleemsituaties 
binnen projecten in 
ontwikkelings-landen 
door er te werken

Jaarbudget:
Bijdrage VSO + bijdrage 
uitzendkosten door 
serviceclub

www.vso.nl Contact: Wim de Jong Tel. 030 2320613 w.dejong@vso.nl

www.wildeganzen .nl

Samenwerkings 
overeenkomst

Wilde Ganzen-SIN

Product:
Medefinanciering, 
evenredig gespreid 
over de kwartalen.

Doel:
Voor concrete en 
kleinschalige 
projecten in 
ontwikkelingslanden..
ter bestrijding van 
armoede en voor 
maatschappijopbouw

Jaarbudget
€ 245.000

Inclusief bijdrage aan 
project  van Lions 
Nederland

“Fight  for Sight” 

Contact Linda Muskens Tel. 035 6251030 Linda@wildeganzen.nl

www.unicef.nl

Samenwerkings 
overeenkomst

UNICEF-SIN

Product:
Inzet serviceclubs bij 
fondsenwerving en 
bewustwording t.a.v. 
kinderhulpprojecten 
in ontwikkelings-
landen

Doel:
Vergroten van  
bewustwording over 
de situatie van 
kinderen in 
ontwikkelingslanden 
en ondersteuning in 
het werven van 
fondsen om hulp-
programma´s van 
UNICEF te realiseren

Jaarbudget:
 n.v.t.

Contact Monique 
Oostweegel

Tel: 070-333 93 11 moostweegel@unicef.nl

STEUN VOOR  PROJECTEN IN NEDERLAND  

www.pum.nl
www.simavi.org
www.vso.nl
www.wildeganzen
www.unicef.nl
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Samenwerkings
overeenkomst 

CORDAID-SIN 

Cordaid Service 
Fonds
Nederland

Product:
Bijdrage tot € 5000.-,
Max 50% van  
projectkosten

Doel:
Armoedebestrijding in 
Nederland

Jaarbudget:
€ 50.000.-

www.cordaid.nl Contact: Kristel Ashra Tel. 070  3136255

Intentieverklaring 

Prins Bernhard 
Cultuurfonds-SIN

Product:
Medefinanciering
en mogelijkheid tot 
instellen van  
Cultuurfonds Op 
Naam

Doel:
Financiële 
ondersteuning voor 
projecten i.h.k.v. 
cultuur- en 
natuurbehoud

Jaarbudget:
Afhankelijk van toetsing 
projecten

www.cultuurfonds.nl Contact: M.Kahlman Tel. 020 5206130 mka@cultuurfonds.nl
Samenwerkings
overeenkomst

Oranje Fonds-SIN

Product:
Verdubbeling

Doel:
Maatschappelijke 
binding (welzijn) 
versterken

Jaarbudget:
€ 100.000

www.oranjefonds.nl
Contact: Bas Arends Tel. 030 6564524 arends@oranjefonds.nl

www.nsgk.nl

Samenwerkings
overeenkomst

NSGK Servicefonds 
– SIN

Product:
Verdubbeling van 
clubopbrengst tot 
max.  25.000 €
________________
Projectadoptie van 
een NSGK project

Doel:

Ondersteuning  van 
projecten voor 
kinderen en jongeren 
met een handicap

Jaarbudget:

Jaar 1: € 75.000

Daarna  max. 
€ 150.000

Contact: Atie Kok Tel. 020 6791200 akok@nsgk.nl

Samenwerkings
overeenkomst 

Start Foundation- SIN

Product:
Inzet van Start 
expertise en 
financiering

Doel:
Werkgelegenheid 
voor kansarmen op 
de arbeidsmarkt

Jaarbudget:
niet bekend

www.startfoundation
.nl

Contact: André Hendrikse Tel. 040 2461850 andre.hendrikse@
startfoundation.nl

www.cordaid.nl
www.cultuurfonds.nl
www.oranjefonds.nl
www.nsgk.nl
www.startfoundation



