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Waarvoor? 
Fonds 1818 geeft geld en ondersteuning aan organisaties en buurtbewoners in Zuid-Holland 
die zich inzetten voor een maatschappij waarin mensen oog hebben voor de ander en het 
groen om ons heen. Het plaatsen van bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regenton, een 
kruidenbak of wormenhotel wordt gezien als een project van een bewonersinitiatief, 
waarvoor je subsidie bij Fonds 1818 kunt aanvragen. Op de website van Fonds 1818 
https://www.fonds1818.nl/aanvragen/voor-bewoners  vind je alle informatie. Hieronder 
geven we een beknopte toelichting.  
 
Wie is de aanvrager? 
Een aanvraag voor subsidie voor een bewonersinitiatief dien je altijd in met drie personen: 
één hoofd-initiatiefnemer en twee mede-initiatiefnemers. De drie aanvragers zijn minimaal 
16 jaar oud, geen familie van elkaar en ze doen hun werk voor het project vrijwillig. 
 
Wat kun je vragen? 
Je kunt een bijdrage vragen van € 250 euro tot € 1500 (steeds met stapjes van € 250). Per 
subsidieronde is er een totaalbudget van € 50.000 beschikbaar. Het kan ook zijn dat je een 
kleiner bedrag krijgt toegekend dan gevraagd. 
 
Wanneer? 

Sluitingsdata zijn 1 mei 2022, 1 augustus 2022, 1 november 2022, 1 februari 2023 

Belangrijk is dat je een bijdrage aanvraagt voor een project(deel) dat nog moet beginnen 
(minimaal 6 weken van tevoren). Ongeveer 2 weken na de sluitingsdatum krijg je bericht of 
de aanvraag is toegewezen en voor welk bedrag. Het toegewezen bedrag wordt al snel na de 
toewijzing overgemaakt, waarna je de benodigdheden kunt bestellen. 
 
Hoe? 
Sinds 1 januari 2021 werkt het Fonds met een online aanvraagformulier op de website 
www.fonds1818.nl. Dit vergt geen speciale kennis en alles wordt goed uitgelegd. Je geeft 
een omschrijving van het project, geeft aan wat je wilt bereiken en hoe. Er staan ook 
voorbeelden en je kunt een check doen of je aan de voorwaarden voldoet. 
 
Na afloop 
Na afloop van het project stuur je als bewijs een kort verslagje, een overzicht van de 
uitgaven en inkomsten en eventueel een foto. Als je het toegewezen bedrag niet of niet 
helemaal hebt uitgegeven, moet je het restant weer terugstorten. 
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