
Overzicht diverse regelingen Fondsen 
 
 
Hieronder vind u een aantal ondersteunende regelingen bij projecten voor erfgoedvrijwilligers en 

educatieve aanpassingen, die erfgoedorganisaties in het kader van Covid-19 maatregelen moeten 

treffen. Vele activiteiten liggen nu stil maar we hopen dat u blijft kijken naar de toekomst. Misschien 

heeft u al ideeën of een plan. Wij helpen graag met mogelijke financiering en advies. Voor contact kunt 

u de websites van de desbetreffende fondsen raadplegen. 

  

 

Fonds voor Cultuurparticipatie – subsidieregeling Erfgoedvrijwilligers 

Kleine vrijwilligers- of erfgoedorganisaties (max. 2fte) kunnen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie 

een bedrag aanvragen voor initiatieven die de deskundigheid van hun erfgoedvrijwilligers bevorderen 

en/of initiatieven die de organisatie helpen verstevigen. Dit kunnen aanvragen zijn tussen de € 1.000 

en € 5.000, waarbij het Fonds 100% bijdraagt in de investering. Initiatieven die de organisaties en hun 

vrijwilligers invulling helpt geven aan de Covid-19 maatregelen en die bijdragen aan het functioneren 

van de erfgoedvrijwilligers kunnen hier ook onder vallen. Klik hier voor meer informatie.  

 

Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt erfgoedparticipatie met subsidieregelingen voor 

archeologie, erfgoedvrijwilligers, immaterieel erfgoed, erfgoed en FARO-werkwijze en creatief gebruik 

digitaal erfgoed. Kijk op www.cultuurparticipatie.nl.   

 

Het Cultuurfonds en het Fonds Vrijwilligers Erfgoed in Nederland 

Een ondersteunende regeling voor erfgoedorganisaties, die grotendeels afhankelijk zijn van de inzet 

van vrijwilligers. Organisaties met meer dan 2fte betaalde krachten kunnen een bijdrage aanvragen 

voor initiatieven of aanpassingen die erfgoedvrijwilligers en/of de organisatie helpen passende 

maatregelen te nemen vanwege het Covid-19 virus. De projecten dienen versteviging of versterking van 

de erfgoedvrijwilligers en/of organisatie als doel te hebben, met een blijvend effect op de lange 

termijn. Educatieve projecten, materiële aanpassingen of digitale innovatieve projecten komen in 

aanmerking voor een bijdrage. Het aanvraagbedrag ligt tussen de € 1.000 en € 5.000. Zie voor meer 

informatie www.cultuurfonds.nl/overige-regelingen  

  

Aanvragen kunnen worden ingediend voor 15 juni a.s. om in juli a.s. versneld te worden behandeld. 

Het aanvraagformulier kunt u aanvragen via monumentenzorg@cultuurfonds.nl  

 

Het Mondriaan Fonds 

Voor actueel nieuws over de ontwikkeling van nieuwe steunmaatregelenregelingen voor 

erfgoedorganisaties of kleine musea zie www.mondriaanfonds.nl/nieuws of meld u aan op de 

nieuwsbrief van het Mondriaan Fonds. 

 

Het Oranje Fonds en vrijwilligers 

Het Oranje Fonds maakt zich sterk voor een land met meer contact en betrokkenheid, het Oranje 

Fonds is er voor iedereen die iets voor een ander wil doen, de steun bestaat uit geld, tijd, kennis en 

aandacht. Zodat iedereen mee kan doen en niemand zich buitengesloten voelt. Alleen samen kunnen 

we ervoor zorgen dat niemand er alleen voor staat in deze crisistijd. Laat je inspireren door 

hartverwarmende acties rondom coronahulp en bekijk wat jij kan doen op 

www.oranjefonds.nl/ikdoemee   

 

Hulp bij stress of verlies  

Ondanks de voorzorgsmaatregelen is het mogelijk dat u of uw vrijwilligers door het corona-virus 

getroffen worden of zelfs heeft verloren. Voor meer informatie zie het ARQ Kenniscentrum 

Traumatische Rouw, dat gericht is op het geven van (psychosociale) hulp na verlies.  
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