
         

Richtlijnen tweede lichting (2018-2019) Impuls ‘Opgroeien in Armoede Limburg’ – Fonds 

Omzien naar Elkaar  

Kansfonds wil de komende jaren met het Fonds ‘Omzien naar elkaar’ onder andere inzetten 

op het vergroten van de kansen van kinderen in armoede. Vaak leidt armoede tot 

achterstand die nauwelijks is in te lopen. Kinderen die opgroeien in armoede lopen meer 

risico als de problemen groter zijn dan wat kind en gezin aankunnen. Als fonds kunnen we 

die problemen niet wegnemen, zoals gebrek aan werk, de opgebouwde schuld, de slechte 

huisvesting. Wel kunnen we de draagkracht van kind en gezin helpen vergroten. Dat biedt 

tegenwicht aan de negatieve gevolgen van leven in armoede. De kinderen en gezinnen 

krijgen weer meer grip op hun bestaan. Daarbij focussen we ons op kinderen tot en met 12 

jaar. Zij hebben het meeste baat bij een goede start, zij hebben nog een leven voor zich. 

Het programma 

In 2018/2019 willen we opnieuw 8-10 Limburgse initiatieven ondersteunen met maximaal             

€ 15.000,-. Waarvan een bijdrage van maximaal € 5.000,- uit het Fonds Omzien naar Elkaar 

en aanvullend (indien nodig) maximaal € 10.000,- uit het reguliere budget van Kansfonds of 

met cofinanciering met lokale en regionale fondsen in Limburg. Bovendien stellen wij 

vervolgfinanciering in het vooruitzicht. Daarnaast organiseren we jaarlijks minimaal één 

kennis- en uitwisselingsbijeenkomst met de deelnemers en geeft deelname aan onze Impuls 

verdere toegang tot netwerk en experts. Zo willen we de deelnemende projecten volop de 

kans geven te leren van ons én van elkaar. 

Welke projecten zoeken we? 

We zijn op zoek naar (burger)initiatieven van stichtingen, verenigingen of kerken waar bij 

voorkeur meerdere organisaties mét vrijwilligers samenwerken. We zetten in op initiatieven 

die vraag gestuurd werken: wat heeft dít kind en dít gezin nodig om verder te komen? We 

kiezen voor initiatieven die de eigen kracht van het kind en van het gezin verder versterken. 

Het initiatief werkt bij voorkeur vanuit meerdere invalshoeken tegelijkertijd, omdat daarmee 

de draagkracht wordt versterkt en daarmee de kans op het effect groter is. Het kan dan gaan 

om hulp bij het opvoeden, het organiseren van sociale steun, het bevorderen van 

ontwikkelingskansen of het versterken van eigenwaarde, zelfvertrouwen en het 

verminderen van stress.  

 



Voorwaarden 

Bij het beoordelen van een aanvraag letten we op verschillende aspecten. Uw aanvraag is 
kansrijker als u met die aspecten rekening houdt. 

- Het project richt zich op gezinnen in Limburg met kinderen van 0 tot en met 12 jaar die 

in armoede verkeren en versterkt de eigen kracht van het gezin en het kind. 

- Uw (nieuwe) initiatief betreft activiteiten. Het kan bijvoorbeeld gaan om sport- en 

spelactiviteiten, inzet van maatjes of het bieden van opvoedondersteuning. 

- Voorkeur hebben projecten die gericht zijn op de langere termijn.  

- De aanpak gaat uit van de vraag van het gezin en van het kind: wat hebben zij nodig  

om verder te komen? De aanpak komt bij voorkeur in dialoog met hen tot stand. 

- Er zijn vrijwilligers betrokken bij de uitvoering van het project. 

- De projectaanvraag bestaat uit een reëel plan met daarin duidelijk aangegeven het doel, 

de activiteiten, de geplande resultaten en het bereik. Daarnaast wordt een 

onderbouwde begroting gevraagd en een dekkingsplan.  

- Het project start bij voorkeur vóór 1 januari 2019. 

- Kansfonds ondersteunt het project voor de duur van vooralsnog maximaal één jaar. De 

meest succesvolle projecten kunnen in aanmerking komen voor vervolgfinanciering. 

- De initiatiefnemers zijn bereid om hun ervaring met het project te delen. 

Uitsluitingscriteria 

Als fonds zijn we ook duidelijk in wat we niet steunen. Aanvragen die we niet in behandeling 
nemen zijn aanvragen voor: 

- Kortdurende en eendaagse activiteiten 

- Jubilea, onderzoek, publicaties, studiekosten, seminars en congressen 

- Documentaires en films voor een algemeen publiek 

- Projecten die primair gericht zijn op cultuur, milieu en sport 

- Politiek getinte of evangeliserende projecten. 

Verder nemen we ook geen aanvragen in behandeling die betrekking hebben op: 

- Individuele noodhulp, structurele exploitatiekosten en niet-projectgebonden 

salariskosten 

- Kosten voor nieuwbouw en aanbouw, renovatie en inrichting van bijvoorbeeld 

buurthuizen en multifunctionele centra 

- Kosten voor aanbestedingstrajecten 

- Overheden, overheidsinstellingen of regulier door de overheid gefinancierde 

organisaties, regulier gesubsidieerd welzijnswerk, speeltuinen en peuterspeelzalen 

- Vrienden Van-stichtingen of andere organisaties die gericht zijn op fondsenwerving 

- Kosten die al gemaakt zijn (financiering achteraf). 

 



Een aanvraag indienen 

Heeft u interesse om deel te nemen aan onze impuls? U hebt tot 1 september 2018 de tijd 
om een volledige aanvraag in te dienen.  

Dit kan via onze website www.kansfonds.nl.  Eerst doet u een vooraanvraag, waarna u 
eventueel door ons wordt uitgenodigd een volledige aanvraag in te dienen. Het is belangrijk 
dat u in de projectomschrijving steeds melding maakt van het programma op de volgende 
manier: ‘Impuls armoede 2018 + eigen projectnaam’. 

Vult u ons aanvraagformulier zo goed en volledig mogelijk in. Op onze website staat ook 
vermeld welke aanvullende stukken wij nodig hebben bij uw aanvraag. 

Spreekuur 

Op 19 juni en 3 juli organiseert Kansfonds ‘s middags een spreekuur (locatie Bisdom 
Roermond, Swalmerstraat 100). U kunt dan met één van onze de projectadviseurs in gesprek 
gaan over uw plannen. U kunt zich hiervoor aanmelden door een vooraanvraag via onze 
website in te dienen. Hierbij is het belangrijk dat u in de projectomschrijving ook melding 
maakt van het programma op de volgende manier: ‘Impuls armoede 2018 + eigen 
projectnaam’. Als u in één van de velden aangeeft dat u een afspraak wilt maken voor het 
spreekuur onder opgave van een voorkeursdatum, dan nemen wij contact met u op.  

Selectieprocedure 

Na 1 september 2018 neemt een adviseur de binnengekomen aanvragen in behandeling. 
Mogelijk neemt hij of zij contact met u op, om te vragen de aanvraag verder toe te lichten.  

We streven ernaar u vóór 1 november 2018 te berichten over ons besluit over uw aanvraag.  

Meer informatie 

Voor vragen over de Impuls ‘Opgroeien in Armoede Limburg’ kunt u contact opnemen met 
Hildegard van der Heyden per e-mail h.vanderheyden@kansfonds.nl of telefonisch 035-
6249651. Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag. 

Voor informatie over Kansfonds zie: www.kansfonds.nl 
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