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Hoe krijgt u ‘Toegang tot Geld’ ?
SIN heeft met een aantal NGO’s  -Niet Gouvernementele Organisaties- samenwerkingsafspraken 
gemaakt. Doel is dat de NGO’s ondersteuning geven aan en medefinanciering doen van acties van bij 
SIN aangesloten serviceorganisaties/clubs.   
Het overzicht “Toegang tot Geld en Inbreng van Expertise” www.serviceclubs.eu  is als volgt ingedeeld 

- Steun voor projecten internationaal:                    Financieel en Expertise
- Steun voor projecten nationaal:                           Financieel en Expertise 
-    Steun voor projecten nationaal en internationaal: Expertise vanuit de serviceorganisaties/clubs

Voor samenwerking met vrijwel alle NGO’s gelden specifieke voorwaarden. De voorwaarden hebben 
betrekking op b.v. de landen, thema’s en wijze van financiering. Zie www.serviceclubs.eu     en link door 
naar de eigen website van de NGO voor deze info. 
Denkt u dat uw serviceproject voldoet aan de voorwaarden, dan dient u een aanvraag in rechtstreeks 
bij de betreffende NGO. Bij twijfel of vragen neemt u contact op met de contactpersoon van de 
betreffende NGO. 
Let op het is belangrijk dit voorafgaand aan de start van een actie te doen! 
U kunt met meerdere NGO’s in contact treden om mogelijkheden te onderzoeken, maar u kunt per 
serviceproject bij slechts één van hen ondersteuning of medefinanciering krijgen. 
Naast medefinanciering brengen de NGO’s graag hun expertise en netwerk in om de clubs te 
ondersteunen bij acties. 
 
Bent u op zoek naar een project? 
U heeft nog geen bestemming voor uw fundraisingactie/bedrag? Dan kunt u aansluiten bij een 
bestaand project van een NGO of u kunt een nieuw voorgenomen project van de NGO ‘adopteren’. 
NGO’s kunnen u adviseren en met u meedenken. Vraag hiervoor informatie bij de contactpersoon.

Hoe brengt u eigen expertise in?
Eigen expertise inzetten is een aansprekende vorm van service. De NGO’s maken graag gebruik van 
het netwerk en de expertise van de leden van serviceclubs met betrekking tot hun projecten in 
binnen- en buitenland. Als u contact legt met een NGO, kunt u de mogelijkheden bespreken. 
  
Mocht u vanuit SIN hulp nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met:

Frans van der Reijt, voorzitter SIN, voorzitter@serviceclubs.eu
Henny Knap-Go, bestuurslid SIN, pr@serviceclubs.eu

Wij wensen u veel succes.

Namens het SIN bestuur,

Frans van der Reijt

Inhoud overzicht “Toegang tot Geld en Inbreng van Expertise”:

• Steun voor projecten in ontwikkelingslanden

• Steun voor projecten in Nederland

• Inbreng expertise internationaal

• Inbreng expertise nationaal
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STEUN VOOR PROJECTEN IN ONTWIKKELINGSLANDEN

Overeenkomst:

CORDAID-SIN

Service Fonds

Product:

Maximaal 100% 
aanvulling van eigen 
bijdrage serviceclub

Doel:

Het ondersteunen van 
duurzame 
ontwikkelingsprojecten 
die aansluiten bij 
landen en thema’s van 
Cordaid

Jaarbudget:

n.v.t.

www.cordaid.nl Contact Mieke van Tilburg Tel. 070 3136249 bb-cn@cordaid.nl 

Overeenkomst:

CORDAID-SIN

Cordaid Projecten

Product:

Adoptie van een 
Cordaid project
> € 10.000.-

Doel:

Steun aan 
ontwikkelingsland

Jaarbudget:

n.v.t

www.cordaid.nl Contact Yvo Baeten Tel. 070 3136288 yvo.baeten@cordaid.nl 

Q Product

Advies, training en 
financiering

De financiering 
bedraagt maximaal 1/3 
van de begroting die 
vanuit Nederland gedekt 
gaat worden. 
Dit met een maximum 
van  € 20.000 voor een 
eerste contract

Doel:

Projecten die passen 
binnen het thema 
water, 
gezondheidszorg, 
onderwijs, 
ondernemerschap, 
landbouw,
klimaat.
N.B. per thema is een 
beperkt aantal landen 
waar Impulsis kan 
financieren. 
zie: www.impulsis.nl

Jaarbudget:

n.v.t.

www.impulsis.nl
www.icco.nl

Contact Martin Theunissen Tel. 030 6927941 martin.theunissen@linkis.nl

Overeenkomst:

Oxfam Novib-SIN

Product:

Mede-financiering

Doel:

Verbeteren van 
economische en 
leefomstandigheden

Jaarbudget:

n.v.t.

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

Overeenkomst:

SIMAVI-SIN

Product:

Medefinanciering/ 
Verdubbelingregeling
van projecten in 
focuslanden van Simavi

Serviceclubs die een 
eigen project hebben in 
de landen waar Simavi 
werkt, gekoppeld aan 
een van de 
hoofdthema’s, kunnen 
een beroep doen op de 
verdubbelings-regeling 
Adoptie van een Simavi-
project.

Doel:

Hoofdthema’s:
1.veilig drinkwater,
    hygiene en wc’s
2.seksuele  
   voorlichting, veilige
   zwangerschap en
   zorg voor kinderen
3.kennis om ziektes  
   te voorkomen
4.opkomen voor  
   belangen van
   mensen

Jaarbudget:

€  250.000 .-

www.simavi.nl Contact Harma Smit Tel: 023 5530375 harma.smit@simavi  .nl  
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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:

n.v.t

www.wildeganzen.nl Contact Linda Muskens Tel. 035 6251030 Linda@wildeganzen.nl
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STEUN VOOR PROJECTEN IN NEDERLAND

Overeenkomst:

CORDAID-SIN 

Cordaid Service 
Fonds

Nederland

Product:

Maximaal  100% 
van eigen bijdrage 
serviceclub

Maximale 
aanvulling door 
Cordaid is 

€   10.000.-   

Doel: 

Ondersteuning van 
projecten gericht op 
armoedebestrijding/
sociale uitsluiting in 
Nederland (voor 
kwetsbare groepen 
als b.v. daklozen, 
asielzoekers, 
kinderen uit 
achterstandswijken, 
ouderen)

 Jaarbudget:

n.v.t

www.cordaid.nl Contact Kristel Ashra Tel. 070 3136253 kristel.ashra@cordaid.nl

Overeenkomst

Leger des Heils 
– SIN

Product:

Verdubbeling van 
clubopbrengst  

Projectadoptie van 
een project van 
het Leger des 
Heils

Doel:

Ondersteuning van 
de vele doelgroepen 
aan de onderkant 
van de samenleving 
die het Leger des 
Heils helpt.

Voorlichting aan 
Serviceclubs

Jaarbudget:

n.v.t

www.legerdesheils.n  l  Contact Rick Woolderink Tel. 06 22446044 rickwoolderink@legerdesheils.nl

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.-

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

Overeenkomst

Oranje Fonds-SIN

Product:

Medefinanciering

Doel: 

Maatschappelijke 
binding (welzijn) 
versterken

 Jaarbudget:

n.v.t.

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

Intentie verklaring 

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
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INBRENG VAN EXPERTISE INTERNATIONAAL

Overeenkomst

Nabuur.com-SIN

Product

Virtueel nabuurschap

Doel:

Via het internetplatform 
Nabuur.com vinden 
mensen in ontwikke-
lingslanden en  vrij-
willigers uit de hele 
wereld met elkaar 
nieuwe oplossingen 
voor concrete vragen 
van de lokale bevolking

Jaarbudget  :  

Niet bekend

www.nabuur.com Contact Pelle Aardema pelleaardema@gmail.com

Netherlands
Senior Experts

Overeenkomst

PUM Netherlands 
Senior Experts-SIN

Product:

Inzet van PUM 
expertise in projecten 
(onbezoldigd)

Doel: 

Serviceprojecten 
gericht op:
– water, afval, energie

Jaarbudget:

n.v.t.

www.pum.nl Contact Karin Jensma Tel. 070 3490588 Karin.jensma@pum.nl

Overeenkomst

Sharepeople-SIN

Product:

Inzet van serviceclub in 
ontwikkelingslanden

Doel:

Uitwisseling van kennis 
en ervaring in projecten 
ter plaats

Jaarbudget:

n.v.t.

www.sharepeople.nl Contact Jonne Zweers Tel. 030 2348245 jzweers@sharepeople.nl

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.

www.unicef.nl Contact Els Spijker Nederpel Tel: 070-333 93 11 e  .spijker@unicef.nl  

Overeenkomst

VSO-SIN

Product:

Kennisuitwisseling met 
organisaties in 
ontwikkelingslanden. 
Tijdelijk verruilen 
werkplek voor nieuwe 
werksituatie in Afrika of 
Azië tegen lokaal 
salaris Adoptie van een 
VSO project of VSO 
vakdeskundige die 
namens serviceclub 
een lokale organisatie 
in een ontwikkelings-
land ondersteunt.

Doel: 

Armoedebestrijding 
door kennisuitwisseling 
met organisaties in 
ontwikkelingslanden
---------------------------
Armoedebestrijding 
Door ondersteunen 
kennisuitwisseling met 
organisaties in 
ontwikkelingslanden. 
Deze organisaties 
focussen zich 
doorgaans op één of 
meer millenniumdoelen

Jaarbudget:

Bijdrage VSO + bijdrage 
uitzendkosten door 
serviceclub

www.vso.nl Contact Wim de Jong Tel. 030 2320613 w.dejong@vso.nl
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INBRENG VAN EXPERTISE NATIONAAL

Overeenkomst 

Start Foundation- 
SIN

Product:

Medefinanciering en 
inzet van expertise

Doel: 

Positieverbetering van 
mensen met een 
kwetsbare positie op de 
arbeidsmarkt.

Jaarbudget:

n.v.t

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

Intentieverklaring Product

Samenwerking 
Humanitas - 
serviceclubs/organisati
es is mogelijk op 
diverse terreinen.

Doel

Samenwerking 
Humanitas – 
serviceclubs/ 
organisaties is mogelijk 
op diverse terreinen.

Jaarbudget

n.v.t.

www.humanitas.nl Contact Ben van Heesbeen Tel. 020-5321100 b.vanheesbeen@humanitas.nl

KENNISCENTRUM

www.ncdo.nl

Overeenkomst

NCDO-SIN

Vanwege het feit dat het 
kabinet heeft besloten 
dat NCDO vanaf 1 
januari 2011 geen 
subsidies meer mag 
verstrekken, zijn het 
subsidieprogramma 
PRO en RePRO per 
deze datum komen te 
vervallen. 
Sinds 9 oktober 2010 is 
een andere regeling in 
werking getreden: de 
subsidieregeling 

SBOS.

www.sbos.nl

Product:

PRO - RePRO

RePRO = Regionaal Programma Resultaten Ontwikkelingssamenwerking 
Eenmalige subsidierondes rond een specifiek thema, doelgroep of methode, die in de 
reguliere subsidierondes minder aan bod komen. De projecten gaan over internationale 
samenwerking tussen
 Nederland en een ontwikkelingsland of over het leven in een ontwikkelingsland.Info: de 
subsidielijn: 020 - 5682000 (dagelijks geopend tussen 13.00 en 17.00 uur) en per mail: 

subsidielijn@ncdo.nl.
Informatie over de oude subsidieprogramma's: 

Projecten in Nederland: - PRO, RePRO en Pro-Actief

Projecten in buitenland: - KPA, Matra/KPA en Building Bridges

Regionale centra
Informatie over internationale samenwerking en ondersteuning bij het aanvragen van 
subsidie: Centrum voor Internationale Samenwerking (COS).
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