
Fondsen 

Fonds Toelichting Website
Binnen de gemeente Veenendaal
Veenendaals Fonds  verbindingen in samenleving, samenwerkingen die minder voor de hand liggen, draagt bij aan Veenendaals imago, actie, dynamiek en vernieuwing www.veenendaalsfonds.nl

Gemeentelijke gelden
Projectsubsidie amateurkunst  reguliere activiteiten overstijgen, samenwerking culturele partijen, initiatief uit oogpunt van welzijnof sociale cohesie, verlevendiging centrum
Zaalhuur subsidie amateurkunst
gelden Cultuurmakelaar inclusiviteit, diversiteit, samenwerking andere organisaties, zichtbaarheid in veenendaal, een 'uitzonderlijk' en kwalitatief waardevol karakter www.maakveenendaal.nl
Economische zaken ondersteuning activiteten centrum, mogelijkheid spontane acties, maatwerk mogelijk
De Verdubbelaar stimuleren van (nieuwe) act op gebied van events/ branding binnenstad, afstemming winkelstad, samenwerking andere partijen
Evenementenbudget organiseren openbare buitenevenementen, nadruk op verbindingen, samenwerking, festivalvorm

binnen provincie Utrecht
KFhein Fonds (aanvraag hoger dan 5000) cultuur en volksontwikkeling, maatschappelijk werk, monumentenzorg, www.kfheinfonds.nl
KFhein Fonds (aanvraag lager dan 5000) natuurbehoud, podiumkunsten, en volksgezondheid in de provincie Utrecht. 
Carel Nengerman Fonds bevorderen van natuur en cultuur www.carelnengermanfonds.nl
Fentener van Vlissingen Fonds SHV artistieke kwaliteit, betekenis voor stad en/of provincie, aandacht voor het ongewone www.fentenervanvlissingenfonds.nl
Prins Bernard cultuurfonds (prov Utrecht) terreinen cultuur, natuur en wetenschap www.cultuurfonds.nl

Landelijke fondsen
VSB Fonds mens en maatschappij, kunst en cultuur www.vsbfonds.nl
Fonds 21 thema's: kunst en cultuur, jongeren en maatschapij, kwalitatief sterke projecten voor breed publiek, alleen professionele instellingen www.fonds21.nl
Stichting Boshuysen alleen projecten voor jongeren www.stichtingboschuysen.nl
Dioraphte podiumkunsten NL regionaal, geen lokaal karakter, alleen professionele podiumkunsten, alleen professionele instellingen kunnen aanvragen www.dioraphte.nl
Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert actieve cultuurdeelname in Nederland, vernieuwende initiatieven, onderscheid tussen subsidies voor participatie en educatie www.cultuurparticipatie.nl
BNG Cultuurfonds kunst en cultuur projecten, van betekenis voor gemeenten en gemeentelijk beleid, reguliere projecten,  jong talent podiumkunsten www.bngbank.nl/cultuurfonds
BankGiroLoterijFonds kunst- en cultuurinitiatieven maatschappijkritisch, mensen uit alle lagen bereiken, nieuwe perspectieven ontwikkelen www.bankgiroloterijfonds.doen.nl
Stichting Niemeijer Fonds professionele instellingen bij voorkeur beeldende kunsten, kleinschalige projecten www.stichtingniemeijerfonds.nl
Stichting Ben Remkes Cultuurfonds alleen professionele hedendaagse kunstenaars www.benremkescultuurfonds.nl
Mondriaanfonds alleen professionele beeldend kunstenaars www.mondriaanfonds.nl
Fonds Podiumkunsten verschillende soorten subsidies voor de professionele podiumkunsten sector www.fondspodiumkunsten.nl


