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Rechtsvorm  

Wat komt er zoal bij kijken? 

Denk na welke rechtsvorm passend is.  

Leestip: boek: ‘mijn stichting’.  

Zie www.nieuwestichting.nl   

Als je een stichting wordt moet je een bestuur 

oprichten: kan iedereen in een bestuur? Hoe zit 

dat als mensen schulden hebben?  

Hoe zit het met verantwoordelijkheden als 

iemand anders iets stoms doet?  

Hoe betaal je notariskosten (en ook Kamer van 

Koophandel en boekhouder/ accountant)? 

 

Scholing 

www.pgosupport.nl voor diverse (gratis) 

trainingen voor cliënten- en 

familieorganisaties.  

Je lokale vrijwilligerscentrale biedt vaak ook 

scholing.  

Sommige fondsen bieden 

fondsenwervingscursussen.  

 

Huisvesting: 

Kun je een ruimte delen?  

Denk out of the box! 

Denk in stapjes: eerst een deel van een gebouw 

mogen gebruiken is al heel fijn!  

Wie weet kun je iets voor elkaar betekenen?  

Denk ook aan buurtcentra en kerken, die 

worden vaak niet hele dagen/elke dag 

gebruikt.  

 

Voorbereiding gesprek met gemeente 

Met welke persoon bij de gemeente kun je in 

gesprek? Informeer daarnaar bij de gemeente.  

Hoe ga je de gemeente overtuigen? Vertel een 

verhaal, laat een filmpje zien.  

Wat vraag je precies aan de gemeente?  

Denk ook over wat de gemeente mogelijk aan 

jou gaat vragen.  

Stel je op de hoogte van het lokale beleid, waar 

wil de gemeente naar toe?  

Welke financieringsmogelijkheden zijn er 

binnen de gemeente?  

Let op: er is ook altijd een commissie 

samenleving.  

Zijn er vergelijkbare initiatieven elders in het 

land? Ga eens kijken hoe het daar gaat.  

 

Geld: 

Heb je wel geld nodig? Zo ja waarvoor?  

Zet op een rijtje welke 

financieringsmogelijkheden er zijn.  

Kun je wellicht zaken in natura realiseren? 

Goederen en diensten vragen? Wat zijn je 

concrete wensen? Hoe breng je wat je nodig 

hebt onder de aandacht?  

 

Durf te vragen 

In heel het land worden zogenaamde 

‘Beursvloeren’ georganiseerd waar 

maatschappelijke organisaties en het 

bedrijfsleven kennis kunnen maken, kunnen 

nagaan of zij iets voor elkaar kunnen 

betekenen.  

Mensen willen graag iets voor elkaar 

betekenen. Veel mensen hebben wel ‘iets’ over.  

Vraag niet alleen, maar geef ook! Als initiatief 

kun je ook iets voor andere organisaties 

betekenen.  

 

Durf te dromen en blijf dicht bij jezelf! 

Elke stap is er één!  
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