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Onderliggende overtuigingen bij 
ondersteuning door Fonds 1818 
 
 

Fonds 1818 werkt binnen zijn regio 
De regio waarin Fonds 1818 werkt is historisch bepaald. De effecten van projecten moeten binnen 
dat werkgebied vallen. Dit uitgangspunt staat centraal.  
 

Het project is van de initiatiefnemer 
De aanvrager is de initiatiefnemer van het project en uiteindelijk verantwoordelijk voor de 
uitvoering. Het fonds draagt financieel bij aan het welslagen en adviseert waar nodig of wenselijk, 
maar laat de regie over het project bij de initiatiefnemer. Als de initiatiefnemer met een project 
begint, ziet hij kennelijk mogelijkheden het tot een goed einde te brengen. Het fonds draagt dus 
niet bij aan een project dat al begonnen is.  
 

Donatie alleen indien nodig 
Een donatie wordt alleen gegeven als de initiatiefnemer het project niet zelf kan financieren. Kan 
de initiatiefnemer het project zelf bekostigen, bijvoorbeeld omdat hij bovenmatige reserves 
heeft, dan wordt geen donatie verstrekt. 
 

Initiatiefnemer en fonds zijn gelijkwaardige partners 
Het fonds doneert op basis van een overeenkomst tussen het fonds en de initiatiefnemer. Het 
fonds levert een financiële bijdrage, de initiatiefnemer belooft het project daarmee uit te voeren 
zoals voorgesteld. Deze transactie wordt zakelijk afgerekend; als minder geld nodig blijkt dan 
eerder begroot, vraagt het fonds dat terug. 

 
Fondsgeld is ook risicogeld 
Het fonds is bereid risico’s te nemen bij het verstrekken van donaties, als de maatschappelijke 
meerwaarde voor het fonds duidelijk is. Een mislukking is dan niet erg: “leergeld”. 
 

Beleidsnotities en uitzonderingen 
De beleidsnotities en andere richtlijnen van het fonds zijn bedoeld voor bestuur of medewerkers 
van het fonds. Aanvragers kunnen zich daarop niet beroepen, evenmin als op precedenten, zoals 
eerder verstrekte donaties. Het fonds maakt uitzonderingen op zijn eigen regels, meestal ten 
gunste van de aanvrager. 
 

Criteria en doel 
De projecten die het fonds steunt stellen mensen in staat zelfstandig en gelijkwaardig deel te 
nemen aan het maatschappelijk leven. Met andere woorden: het fonds wil maatschappelijke 
meerwaarde leveren. Daarvoor zet het een scala van financiële en niet-financiële middelen in. 
Alle criteria in beleidsnotities en dergelijke vormen daarvan een uitwerking. In de overtuiging bij 
te dragen aan maatschappelijke meerwaarde kan het fonds onconventionele keuzes maken.  
 

Duurzaamheid en milieu 
Bij de keuzes van het fonds spelen in de eerste plaats maatschappelijke aspecten, maar ook milieu 
en duurzaamheid een belangrijke rol. Aanvragers worden gestimuleerd om binnen hun project 
duurzame keuzes te maken. Daarvoor stelt het fonds extra middelen en expert-advies ter 
beschikking. Ook bij beleggingskeuzes speelt duurzaamheid een belangrijke rol, naast rendement 
en risico. 
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Ook eigen initiatieven 
Indien het fonds een maatschappelijke lacune constateert, kan het ook zelf een initiatief starten. 
Daarbij zoekt het fonds zoveel mogelijk de samenwerking met maatschappelijke partners. Het 
geeft de voorkeur aan het bekostigen van het project van een aanvrager boven een eigen 
initiatief. 
 

Eerst kijken wie het hóórt te betalen! 
Overheden en premie gefinancierde instellingen hebben maatschappelijke taken te vervullen, 
waarvoor belasting en premies worden geheven. Het fonds is terughoudend om als financier in de 
plaats te treden van overheden en premie gefinancierde instellingen. Als het fonds dat doet, dan 
zeker niet voor lange tijd. 

 
Financiering door het fonds is nooit structureel 
Het fonds verstrekt in de regel projectdonaties, dat wil zeggen een financiering van bepaalde duur 
voor een gerichte bestemming. Projecten die jaarlijks worden herhaald, kunnen jaarlijks worden 
gesteund. Het fonds kent geen beperking in het aantal jaren dat een jaarlijks terugkerend project 
kan worden gesteund. 
 

Donaties, geen subsidies! 
Fonds 1818 verstrekt donaties, geen subsidies. Subsidies zijn overheidsfinancieringen, waarop in 
veel gevallen recht bestaat. Donaties zijn giften, waarop nooit in rechte een beroep kan worden 
gedaan. 

 
Midden in de samenleving 
Fonds 1818 maakt deel uit van de samenleving in zijn werkgebied en is niet bang een positie in te 
nemen. Deze mening is gebaseerd op deze overtuigingen of op andere beleidsstandpunten en 
wordt in voorkomende gevallen actief gecommuniceerd via de pers of sociale media. 

 
Open naar de samenleving 
Bestuursleden worden geworven via een open sollicitatieprocedure, waaraan alle inwoners van het 
werkgebied kunnen deelnemen. Er zijn duidelijke gedragscodes voor bestuursleden en 
medewerkers. Over de projecten en werkwijze wordt uitgebreid gerapporteerd via website, 
magazines, jaarverslagen e.d. Het fonds is transparant over zijn beleid, inclusief het beleggings- 
en beloningsbeleid. Belangrijke ontwikkelingen worden actief gecommuniceerd, of ze nu positief 
of negatief zijn. 
 

Fonds 1818 staat los van overheid en bedrijfsleven, maar werkt samen met beide 
Het fonds maakt geen deel uit van de overheid, en evenmin van het bedrijfsleven. Het maakt deel 
uit van de ‘kwartaire sector’. Het fonds kan samenwerken met allerlei partners uit andere 
sectoren om gezamenlijk maatschappelijke doelen te bereiken. Besluiten neemt het fonds 
autonoom. 
 

Practice what you preach! 
Fonds 1818 stelt criteria voor de financiering van projecten. Het fonds wil ook zelf op een 
maatschappelijk verantwoorde manier werken. Het beloont bestuurders en medewerkers in lijn 
met wat maatschappelijk gebruikelijk is, beheert het onroerend goed zoveel mogelijk duurzaam 
en heeft een personeelsbeleid dat aan hoge eisen voldoet. Het beleggingsbeleid past bij de 
donatieprioriteiten. 
 

Openheid en transparantie 
Het fonds is open over zijn beslissingen en motiveert deze naar de aanvrager. Het luistert naar de 
aanvrager als deze klachten of bezwaren heeft en probeert daaraan tegemoet te komen, zonder 
zijn autonomie te verliezen.  
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Aanvragers zijn klanten 
Het fonds beschouwt zijn aanvragers als de klanten van de organisatie. Het streeft naar een hoge 
klanttevredenheid, vooral bij die aanvragers die niet de donatie kregen waarom ze vroegen. 
Daartoe organiseert het fonds regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek en staat het open voor 
kritiek van zijn relaties. Het fonds organiseert cursussen en trainingen voor zijn klanten, en 
regelmatig seminars en andere bijeenkomsten.  
 

Aanvragen binnen zes weken afdoen 
Klantvriendelijkheid blijkt ook uit een prompte afhandeling. Als de aanvrager complete informatie 
aanlevert, neemt het fonds binnen zes weken een beslissing op de aanvraag. Deze termijn kan 
langer worden bij zeer grote of zeer gecompliceerde aanvragen. 
 

Maatschappelijk draagvlak blijkt ook uit brede financiële steun 
Het maatschappelijk draagvlak van een project wordt ook beoordeeld op grond van de breedte van 
de financiële steun die het initiatief weet te verwerven. Een goed project moet van meerdere 
partijen (overheden, fondsen, andere organisaties) steun weten te verwerven. Ook de 
initiatiefnemer levert een bijdrage, om daarmee het vertrouwen in het eigen project uit te 
drukken. Het fonds financiert slechts bij hoge uitzondering een project volledig. 
 

Beoordeling van het plan én de uitvoerenden 
De beslissing over een donatie is afhankelijk van zowel de kwaliteit van het projectplan als van het 
vertrouwen dat de indieners en uitvoerders van het plan wekken bij het fonds. Een perfect plan 
komt niet in aanmerking voor een donatie, als het fonds onvoldoende vertrouwen heeft in de 
uitvoerders. 
 

Een ruime gereedschapskist 
Het fonds verstrekt in de eerste plaats donaties, maar ook garanties en leningen (al of niet met 
rente). Ook kan het fonds uit zijn kapitaal deelnemingen financieren, door aandelen te nemen of 
rentedragende leningen te verstrekken voor grotere bedragen. Het fonds kiest het instrument dat 
het beste past bij de aanvraag. 
 
 
 
 


