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MANO fondsen- en subsidiewerving - Binnenland
Mano is projectadviseur voor maatschappelijke ontwikkeling. Met het hoofd, vanuit het hart helpen wij ideële organisaties om hun doelstellingen te verwezenlijken. Onze positie ontwikkelt zich hoe langer hoe meer tot die van een soort
‘sociaal makelaar’. Het verbinden van organisaties met als doel maatschappelijke vooruitgang te bewerkstelligen is een
automatisme geworden en we kunnen bovendien door de rijke ervaring op het gebied van fondsenwerving en projectontwikkeling ook een belangrijke rol spelen in het vinden van medefinanciering voor projecten.
Mano zet zich al jaren in voor een breed scala aan opdrachtgevers in Nederland. We hebben ervaring met welzijnsinstellingen, bedrijfsleven, overheden, onderwijsorganisaties en zelforganisaties en beschikken over goede contacten
met meerdere mediakanalen. Ook zijn we gewend om met veel wisselende thema’s, doelgroepen en doelen om te
gaan. Onze organisatie is daar qua menskracht ook op ingericht en waar nodig hebben we een breed netwerk om uit
te putten.
Mano is in 2001 ontstaan uit een samenwerking tussen een aantal bevlogen jonge ondernemers die zich reeds meerdere jaren zelfstandig inzetten voor diverse sociale en culturele projecten. De achtergronden van deze ondernemers
zijn divers: van rijke ervaring in de (inter)culturele en welzijnssector, tot de vrijetijdseconomie, ontwikkelingssamenwerking, fondsen- en sponsorwerving en personeel en organisatie.
Dit boekje gaat over werving van gelden bij particuliere fondsen, bedrijfsfondsen en gemeentelijke en provinciale overheid. De volgende onderwerpen komen aan bod:
1.
2.
3.
4.
5.

Voor wie werft Mano fondsen en subsidies?
Hoe verloopt de fondsen- en subsidiewerving?
Welke projectgegevens zijn nodig?
Welke tarieven hanteert Mano?
Contact

1. Voor wie en waarvoor werft Mano fondsen en subsidies?
Rechtsvorm: stichting of vereniging
Mano werft fondsen en subsidies voor stichtingen en verenigingen. Deze organisaties hebben statutair bij de notaris
hun ideëel of sociaal doel en hun bestuur vastgelegd. Uw stichting of vereniging moet daarbij ingeschreven staan in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Projectbasis
Mano werft geen fondsen of subsidies voor de algemene exploitatie van uw stichting of vereniging, maar voor specifieke projecten. Een project heeft een begindatum en een einddatum, eigen projectdoelen, een eigen projectbegroting,
en het kan afzonderlijk van de andere activiteiten van uw organisatie geëvalueerd en verantwoord worden.
Soort projecten
Projecten waarvoor Mano financiering zoekt, zijn projecten die meehelpen een maatschappelijk probleem op te lossen. Bijvoorbeeld omdat de doelgroep bestaat uit mensen voor wie het relatief moeilijk blijkt om volwaardig deel te
nemen aan de maatschappij of het hoofd boven water te houden: gehandicapten, allochtonen, vrouwen, kinderen
of daklozen bijvoorbeeld. Belangrijk is dat de doelgroep het financieel niet breed heeft en dat het project voor hen
concrete resultaten oplevert.
Mano werft al ruim 15 jaar fondsen en subsidies. In het verleden hebben we al heel wat werk verricht voor kansarmen
in ontwikkelingslanden. Deze projecten bevonden zich op het gebied van:
•
•
•
•
•
•

gezondheidszorg,
(woning)bouw,
educatie,
arbeidsontwikkeling,
culturele activiteiten voor straatkinderen,
mensenrechten en democratie.

In Nederland werken we onder meer mee aan de organisatie van het UNICEF Kinderrechten Filmfestival en de activiteiten van Stichting Het Vergeten Kind, Stichting Hoedje van Papier en Stichting PAL.
Projectbegroting
Mano verricht voornamelijk fondsen- en subsidiewerving voor projecten die in totaal ongeveer tussen € 35.000,- en
€ 250.000,- kosten. Het door fondsen en subsidies te financieren deel van de begroting kan beter niet voor een groot
deel uit salariskosten bestaan. Deze zijn veel moeilijker vanuit fondsen of subsidies te financieren dan duurzame
investeringen in gebouwen, lesmateriaal, speeltoestellen, e.d. Ten slotte vragen wij dat uw organisatie ten minste 25
procent van de begroting zelf inzamelt. Bijvoorbeeld met donateurs, collectes, (sponsor)acties, rommelmarkten, veilingen, etc.
Projectadministratie
Een voorwaarde voor fondsen- en subsidiewerving is dat een gedegen projectadministratie wordt gevoerd. Dit houdt
onder andere in dat de projectbegroting achteraf met facturen en kasbonnen moet kunnen worden verantwoord. Ook
wordt in sommige gevallen verlangd dat het financiële jaarverslag van uw organisatie voorzien is van een accountantsverklaring. Wij vragen u met klem hiermee rekening te houden; als uw organisatie hieraan niet kan voldoen zal de
toezegging achteraf door het fonds of de subsidieverstrekker worden ingetrokken en moet uw organisatie het ontvangen bedrag terugbetalen.
2. Hoe verloopt de fondsen- en subsidiewerving?
De stappen in het proces van fondsen- en subsidiewerving zijn de volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als eerste heeft Mano met de mogelijke opdrachtgever een kosteloos kennismakingsgesprek,
Daarna volgt vanuit ons een eerste inventarisatie van de mogelijkheden op het gebied van fondsen en subsidies,
Vervolgens stellen wij een samenwerkingsvoorstel samen en sturen wij u deze toe,
Indien u akkoord gaat met het voorstel sturen wij u de samenwerkingsovereenkomst in tweevoud toe,
Na ondertekening stuurt u ons 1 exemplaar van de samenwerkingsovereenkomst terug en stuurt u ons de benodigde documentatie die wij aan u verzoeken in de overeenkomst,
Na ontvangst van de documentatie maken wij een definitieve selectie van te benaderen fondsen- en subsidieprogramma’s,
Wij stellen de benodigde documenten samen (projectplan, begroting en dekkingsplan, aanvraagformulieren) en
sturen de concepten hiervan aan u toe,
Daarna hebben wij contact over het projectplan en bespreken wij enkele specifieke vragen van fondsen/subsidies
met u,
Tot slot maken wij de definitieve aanvraagdossiers klaar en sturen wij de kant en klare dossiers aan uw organisatie
ter ondertekening en doorzending naar de betreffende fondsen en/of subsidies (u ondertekent en verstuurt dus
zelf de fondsen- en subsidieaanvragen die u van ons ontvangt),
u bericht ons over contact met fondsen en subsidieverstrekkers (en vice versa),
u bent zelf verantwoordelijk voor rapportage en verantwoording aan de fondsen- en subsidieverstrekkers. Wij
geven wel advies en verstrekken aan u een tussenrapportage en een verantwoordingsrapportage nadat toezeggingen op aanvragen binnen zijn gekomen.

3. Welke projectgegevens zijn nodig?
Voor we met de fondsen- en subsidiewerving aan de slag kunnen gaan, hebben we veel informatie over het project
nodig. Mano vraagt van uw organisatie om de volgende gegevens aan te leveren:
Gedetailleerde projectinformatie
Deze informatie bestaat uit:
•
•
•
•
•
•
•

achtergrondinformatie,
de begin- en de einddatum van het project,
de projectdoelstellingen,
de beoogde (evalueerbare) projectresultaten,
de concrete activiteiten,
beschrijving van de groepen die belang hebben bij het project,
(sociale/economische/emotionele/ecologische) effecten van het project,

•
•
•
•
•
•

samenwerkingspartners,
hoe en wanneer de projectresultaten geëvalueerd worden,
of en zo ja hoe het project een vervolg krijgt,
een overzicht van eerdere fondsen- en subsidieaanvragen voor het project,
de contactgegevens van de contactpersoon voor het project en
contactgegevens van referenties (onafhankelijke personen die door fonds of subsidieverstrekker kunnen worden
benaderd om navraag te doen over uw organisatie en het project).

Een gedetailleerde projectbegroting met financieringsplan
Voor fondsen- en subsidiewerving is een overzichtelijke en goed gespecificeerde projectbegroting nodig, waarin duidelijk wordt gemaakt welke bedragen aan welke zaken besteed worden. Vaak vragen fondsen en subsidieverstrekkers ook
naar offertes (prijsopgaven) van bedrijven. Naast een projectbegroting en offertes, is ook een financieringsplan nodig.
In een financieringsplan maakt u inzichtelijk hoe u de projectbegroting wilt financieren. Een deel van de begroting zal
bijvoorbeeld gefinancierd worden met een eigen bijdrage van uw organisatie, een deel met donateurgelden, een deel
met ingezamelde gelden van acties, een deel met sponsorgeld en een deel met fondsen en subsidies. Het totaalbedrag
van het financieringsplan moet gelijk zijn aan het totaalbedrag van het dekkingsplan.
Informatie van over de opdrachtgevende organisatie
Ook van uw organisatie willen we een aantal dingen weten:
•
•
•
•
•
•

de organisatiedoelstellingen,
de activiteiten en de doelgroepen,
hoe het bestuur en het personeel zijn samengesteld,
wat de ontstaansgeschiedenis is,
waarom uw organisatie zich inzet voor het project en
welke fondsen en subsidies uw organisatie in de laatste drie jaar heeft benaderd en wat de resultaten daarvan
waren.

We vragen ook inzage in eventuele externe bijdragen (sponsors of andere samenwerkingspartners) en toegezegde
overheidsbijdragen (subsidie van ministerie, provincie of gemeente) m.b.t. het werkgebied van uw organisatie.
Benodigde documenten van de opdrachtgevende organisatie
Daarnaast hebben we enkele (kopieën van) officiële documenten nodig. Het gaat om:
•
•
•
•
•

de stichtings- of verenigingsstatuten van uw organisatie,
een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (maximaal 1 jaar oud),
het inhoudelijk en financieel jaarverslag van de afgelopen twee boekjaren (indien beschikbaar),
het inhoudelijk en financieel beleid voor het huidige en eventueel volgende boekjaar (d.w.z. in ieder geval een
jaarbegroting en een activiteitenplan) en
het briefpapier, de huisstijl (lettertype, puntgrootte) en enveloppen van uw organisatie.

Als er relevante media-artikelen over het project of uw organisatie zijn, vragen we deze ook mee te sturen.
4. Welke tarieven hanteert Mano?
Als tarief voor fondsen- en subsidiewerving voor projecten in Nederland hanteren we een uurtarief van € 55 en € 65
(exclusief btw), afhankelijk van het type, de grootte en complexiteit van het project. We factureren echter nooit meer
dan 12,5 procent (exclusief btw) van het bedrag dat we aan fondsen en subsidies hebben geworven. U hoeft pas te betalen op het moment dat de fondsen/subsidies geworven zijn. Uiterlijk 3 maanden na een toezegging van een fonds of
subsidiënt ontvangt u van ons een factuur. Wij vragen per project wel een minimaal startbedrag dat afhankelijk van de
grootte van het project tussen € 900,- en € 1750,- ligt (exclusief btw). Dit bedrag krijgt u niet terug als er geen gelden
worden geworven (bijvoorbeeld omdat het project uitgesteld of afgezegd wordt). Het is bedoeld om onze opstartkosten in de vorm van de primaire informatieverzameling en -verwerking, overhead, reiskosten, telefoonkosten, porto- en
drukkosten e.d. te betalen.
Op basis van de beschikbare informatie m.b.t. het samen te stellen projectplan voor fondsenwerving zal in het kader
van de vergoeding een aanvullend voorstel worden gedaan. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de beschikbare
informatie en de geschatte tijdsduur die nodig is om het projectplan samen te stellen.

5. Contact
Indien u meer wilt weten over samenwerking met Mano, dan kunt u contact opnemen met Patrick van de Westelaken
of Maurice Oosthoek. Onze adresgegevens zijn:
Mano BV
Kleiweg 111-b
3051 GL Rotterdam
telefoon 010-4222506
website www.manoweb.nl
e-mail
patrick@manoweb.nl
maurice@manoweb.nl
N.B. Naast het werven van fondsen en subsidies kunnen stichtingen en verenigingen ook bij Mano terecht voor o.a.
meerjarenplanning, organisatie- en beleidsontwikkeling, beleidsadvies en project-management. Wilt u hierover meer
informatie, neem dan gerust contact met ons op.

Hieronder vindt u een overzicht van de projecten en werkgebieden waar Mano zich op dit moment voor inzet.
Voorbeeldprojecten waar Mano bij betrokken is
Projecten in Nederland
Op het gebied van zorg en welzijn
Stichting Het Vergeten Kind (voorheen Guusje Nederhorst Foundation), Den Haag
• Realisatie van Tovertuinen in kinderopvangcentra waarmee de leefomgeving van kinderen die nood¬gedwongen
voor korte of langere tijd in Nederlandse opvangcentra verblijven structureel beter en leuker worden gemaakt.
• Tovertuin Toer: kinderactiviteiten in opvangcentra met voorlezen, verhalenworkshops, poppenspel, zingen, creatieve workshops, dansen, tekenen en knutselen.
• Jaarlijks terugkerend evenement ‘Week van het Vergeten Kind’, met o.a. ‘Het Vergeten Kind Talks’ en ‘Het Vergeten Kind Film Festival’.
• www.hetvergetenkind.nl
Stichting House of Hope
• Programma’s op het gebied van leefbaarheid in achterstandswijken in Rotterdam.
• Programma’s op het gebied van zelfredzaamheid en participerend burgerschap voor wijkbewoners die de reguliere
dienstverlening en voorzieningen onvoldoende weten te vinden.
• www.houseofhope.org
Stichting Avavieren
• Aangepaste vakantiekampen voor gezinnen met kinderen die een lichamelijke of geestelijke beperking hebben.
• www.avavieren.nl
Stichting Rotterdam Boxing
• Aanbieder van sportzorgactiviteiten in het kader weerbaarheid, agressiereductie, bestrijding van schooluitval en
bestrijding van obesitas.
• www.rotterdamboxing.nl
Stichting PAL
• Belangenbehartiging en projecten op gebied kinderpalliatieve zorg
• Realisatie van een ‘Expertisecentrum Kinderpalliatieve Zorg’
• www.kinderpalliatief.nl

Stichting Move Forward
• Trainingsprogramma voor jongeren die opgroeien in lastige leefomstandigheden, bestaande uit dans, basketbal en rap
• www.moveforward.org
Stichting JIJ
• Biedt mensen met een eetstoornis laagdrempelige en anonieme hulp en persoonlijke ondersteuning
• www.stichting-jij.nl
Stichting Passie voor Passie
• Richt zich op het sterker maken van kwetsbare vrouwen/moeders door hen te trainen op fysiek, mentaal en emotioneel vlak, waardoor zij een persoonlijke groei doormaken en beter in staat zijn hun gezin te managen.
• www.ki-kracht.com
Op het gebied van wijkontwikkeling, onderwijs en educatie
Stichting Hoedje van Papier, Rotterdam
• Organisatie en uitvoering van creatieve mediaworkshops (Wijktijgers) in achterstandswijken en voor specifieke
doelgroepen in achterstandsituaties (gehandicapten, ouderen, vluchtelingen), bestaande uit de workshops ´Journalistiek & Fotografie´, ´Radio’ en ‘Film & Televisie’.
• Organisatie en uitvoering van het stadsbrede voorleesproject VoorleesExpress in het kader van wegwerken van
taalachterstand bij kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar.
• Organisatie en uitvoering van het stadsbrede project Computerwijk in het kader van wegwerken van digibetisme
bij kansarme groepen, voor 18 jaar en ouder.
• Organisatie en uitvoering van het project TaalOnderonsjes in het kader van taalontwikkeling voor volwassenen.
• Organisatie en uitvoering van op maat gemaakte activiteiten voor o.m. Stichting Het Vergeten Kind, de Pendrecht
Universiteit, Children’s Zone, crisisopvang en diverse woningcorporaties.
• Coördinatie van vrijwilligersactiviteiten.
• Onderzoek en projectuitvoering taalproject Meer Taal Meer Kans.
• www.stichtinghoedjevanpapier.nl / www.voorleesexpress.nl / www.computerwijk.nl
Stichting Computerwijk
• Laagdrempelige computercursussen voor kansarme mensen in de eigen wijk in het kader van de strijd tegen digibetisme, gegeven door getrainde vrijwilligers.
• www.computerwijk.nl
Stichting Soda Producties
• Ontwikkelaar van het landelijke project VoorleesExpress en diverse andere concepten zoals de AdministratieExpress en Maatschappelijke Traineeships.
• www.sodaproducties.nl
Stichting En… Actie!, Rotterdam
• Evenementen en activiteiten voor kinderen en jongeren op het gebied van film met een hoog doe-karakter, waaronder het landelijke UNICEF Kinderrechten Filmfestival (voormalig Hollywood in de Klas Filmfestival), Het Vergeten
Kind Filmfestival en het v-fonds Filmfestival.
• www.hollywoodindeklas.nl
• www.krff.nl
Stichting Welkom in mijn Wijk
• Uitwisselingsprojecten tussen scholen uit wijken met verschillende sociaal maatschappelijke samenstelling met als
doel begrip van diversiteit te vergroten
• www.welkominmijnwijk.nl
Stichting Waar Art and Culture
• Organiseert het Arab Camera Festival waar een genuanceerd beeld van de culturele, politieke, sociale en artistieke
situatie in Arabische landen wordt getoond en films worden geprogrammeerd rondom actuele thema’s van de
Arabische gemeenschap in Europa
• www.arabcamera.nl

Op het gebied van scholing en arbeid
Stichting OpenDoor, Roosendaal
• Pedagogische hulpverlening, zorg, studie- en loopbaanbegeleiding t.b.v. risico-jongeren in de regio West-Brabant.
• www.opendoor.nl
Stichting Vrienden van de Spinaker, Alkmaar
• Realisatie van een restaurant en cateringfaciliteit, waar jongeren met psychiatrische en/of gedragsproblemen in
de leeftijd van 13/14 jaar binnen het leerwerkbedrijf van de Spinaker (school voor speciaal basis en voortgezet
onderwijs) enerzijds worden klaargestoomd voor de horeca of anderzijds om de jongeren een passende vorm van
dagbesteding te bieden.
• www.despinaker.nl
Projecten in ontwikkelingslanden
Op het gebied van gezondheidszorg
Stichting PAZ-Holandesa, Peru
• Gratis medische zorg voor kinderen in kansarme situaties vanuit het eigen ‘Tony Molleapaza Rojas Kinderziekenhuis’, in Arequipa.
• Uitvoer van operatieprojecten (plastische en orthopedische chirurgie).
• Medicijnen- en voedselhulp aan lokale Peruaanse ziekenhuizen.
• Geven van trainingen, workshops en voorlichting aan artsen, specialisten, verpleegkundig personeel, ouders en
patiënten.
• www.pazholandesa.com
Stichting Abrazos, Peru
• Realisatie opvang- en behandelingscentrum voor autistische kinderen (in het kader van verzorging, voorlichting,
training en begeleiding) in Cusco.
• Zorgprogramma’s voor kansarme autistische kinderen.
• www.abrazos.nl
Stichting Bouwen Nederland, Ghana/Malawi/Gambia
• Realisatie van een gezondheidskliniek in Malawi.
• Bouw van scholen en opvanghuizen in diverse landen in Afrika.
• www.stichtingbouwen.nl
Op het gebied van kennisontwikkeling en educatie
Stichting Hoedje van Papier, project Pasa la Voz, Peru
• Realisatie kindermagazine gemaakt met en door kinderen in kansarme situaties (straatkinderen, kinderen in opvanghuizen e.d.).
• Creatieve workshops ‘levensvaardigheden’ voor 13 lokale kinderinstellingen in Cusco, zowel voor kinderen als
onderwijzers in het basisonderwijs en begeleiders van kinderorganisaties.
• Cositas – Winkelproject van kansarme vrouwen in Cusco.
• www.stichtinghoedjevanpapier.nl / www.pasalavoz.nl
Stichting Dinka, Tanzania
• Realisatie van een boarding school voor basisonderwijs voor kansarme (wees-)kinderen van 0 tot 12 jaar.
• www.dinkakids.com
Stichting Planet Hope, India
• Realisatie van een learning centre voor praktijk- en beroepsonderwijs voor Dhalit-kinderen (vroeger ook wel
genoemd als de zogenoemde onaanraakbaren, zij stonden onderaan de maatschappelijke ladder en waren buiten
het toenmalige kastenstelsel gesloten).
• www.planethope.nl

Stichting Hadhakai, Ghana
• Ondersteuning van wezen en moeders op het platteland en de steden van Ghana.
• www.hadhakai.com
Stichting La Sonrisa
• Streeft naar goed onderwijs en persoonlijke ontwikkeling van minderbedeelde kinderen en jongeren, vrouwen en
leerkrachten in de Peruaanse jungle-stad Iquitos. De projecten richten zich op onderwijs en vergroten van weerbaarheid en zelfvertrouwen
• www.lasonrisa.nl
Op het gebied van economische ontwikkeling, landbouw en natuur
Stichting Leren van Elkaar, Peru
• Duurzame ontwikkeling landbouw en veehouderij in hooggelegen rurale gebieden d.m.v. programma’s op het
gebied van kennisuitwisseling en motivatiewedstrijden tussen dorpen
• Preventieve gezondheidsverbetering van kinderen en volwassenen.
• Organisatie van Peru Pachamama Challenge 2016, mountainbiken door het Peruaanse Andes gebergte om armoede onder de Peruaanse boerenbevolking uit te bannen.
• www.stichtinglerenvanelkaar.nl
• www.peruchallenge.nl
Stichting Constru Casa, Guatemala
• Woningbouwproject kansarme gezinnen in de armste gebieden van Guatemala
• Project Transiciones: modelcentrum voor gehandicaptenvoorzieningen, bestaande uit een rolstoelenfabriek en
een de prothese- en orthopedische kliniek.
• www.construcasa.nl
Stichting Haïticontact, Haïti
• Levert een duurzame bijdrage aan de basisvoedselvoorziening en de economische ontwikkeling van Haïti d.m.v.
een broodbakkerij project gericht op opschaalbare productie, economische ontwikkeling en werkgelegenheid in
Croix des Bouquets (vlakbij de hoofdstad Port-au-Prince)
• www.haiticontact.nl

Mano steunt het project Pasa la Voz in Peru. U ook?
Maak uw bijdrage over op IBAN:
NL81 INGB 0004644474
t.n.v. Stichting Hoedje van Papier

