
 

 

 
 

 
Levert u een bijdrage aan uw omgeving of wilt u dat gaan doen dan nodigen wij u van harte 

uit kennis te maken met Lokale Fondsen Nederland 
 

Lokale Fondsen Nederland is opgericht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en een 
aantal vermogensfondsen waaronder het Oranje Fonds en de Rabobank Foundation. Wij 
zetten ons in om bewoners te ondersteunen bij het oprichten of uitbreiden van een lokaal 

fonds.  

Een lokaal fonds brengt mensen bij elkaar om de leefbaarheid in de omgeving te verbeteren: door 
bewoners voor bewoners. Een lokaal fonds zet zich in om fondsen te werven om daarmee lokale 
projecten mogelijk te maken. Dat kunnen uiteenlopende projecten zijn, van zorg tot sport en van 
cultuur tot natuur. In Nederland zijn er nu, bij benadering meer dan 40 lokale fondsen actief. 
 
Op 19 november organiseren wij in Limburg een inspiratiebijeenkomst voor iedereen die meer wil 
weten over lokale fondsen. U bent daarvoor van harte uitgenodigd:  

 
Datum:  19 november a.s. 
Tijd:   16:00 – 18.00 uur 
Locatie: Adviescentrum Rabobank Westelijke Mijnstreek 
  Bergerweg 49 
  6135 KD Sittard 

 
De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de kansen en mogelijkheden van 
een lokaal fonds. Het mooie van een lokaal fonds is dat deze wordt opgericht en gedragen door 
bewoners uit de eigen leefomgeving. Dit zijn mensen die als geen ander weten wat er in een buurt 
speelt en wat er nodig is om de leefbaarheid van een wijk te vergroten. Op deze manier kunnen er 
‘eigen’ projecten, in het belang van leefbaarheid worden gerealiseerd. 
 
Ook in Limburg zijn er een aantal lokale fondsen actief. Tijdens de inspiratiebijeenkomst krijgt u 
informatie over wat een lokaal fonds precies is, hoe een lokaal fonds op te richten en welke 
ondersteuning u daarbij kunt krijgen. Daarnaast vertellen initiatiefnemers over hun motivatie en 
ervaringen met de oprichting ervan. De volgende sprekers komen aan het woord: 
  

 Monique van Bijsterveld, Lokale Fondsen Nederland 

 Hub Vossen, Dienst Kerk en Samenleving, initiatiefnemer lokale fondsen Sittard en 
Heuvelland 

 Ben van Essen, programmaleider Burgerparticipatie Provincie Limburg 
 
Aanmelden 
U kunt zich aanmelden voor het bijwonen van de bijeenkomst op 19 november door een mail te 
sturen naar info@lokalefondsen.nl Op onze website kunt u terecht voor meer informatie over Lokale 
Fondsen Nederland. 

Wij hopen u 25 september te mogen begroeten! 
 
 
Vriendelijke groet, 
 

Monique van Bijsterveld 
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