
			

	

 
Op zoek naar een betrouwbare partner voor fondsaanvragen? 
 
Nederland kent een groot aantal (vermogens)fondsen van particulieren, bedrijven of overheden, die 
maatschappelijke en culturele projecten ondersteunen. Maar hoe en waar vind je passende 
vermogensfondsen en hoe maak je de meeste kans op de honorering van een aanvraag?  
 
LVWB Fundraising helpt je hier graag bij. We kunnen je adviseren en coachen of het werk uit handen 
nemen. We geven ook in-company trainingen over dit onderwerp. 
 
Wil je meer weten over fondsaanvragen? Download onze tips hier!  
	
	

Een fondsenwervingsplan en vrienden voor cultuurhuis de Lindenberg 
 
De Lindenberg, hét cultuurhuis van Nijmegen, vindt dat 
iedereen de kans moet krijgen om met kunst en cultuur in 
aanraking te komen. Sinds enkele jaren ondersteunen 
Roos Ticheler en enkele van onze LVWB Fundraising 
Trainees het team van de Lindenberg met het opstellen 
van projectplannen, zoeken naar passende fondsen, 
indienen van aanvragen en onderhouden van de relatie 
met fondsen.  
 
Een mooi voorbeeld van een innovatief project dat is 
gerealiseerd in samenwerking met Radboudumc zijn de 
kunst-en cultuurlessen die patiënten en hun naasten 
kunnen volgen in het ziekenhuis. Bijdragen van vele 
fondsen maakt dit type projecten mogelijk. Ook hebben we 
de Lindenberg geholpen bij het opzetten van een 
vriendencampagne. Inmiddels zijn er meer dan 500 
vrienden die de organisatie steunen en diverse projecten 
mogelijk maken.  
 

 
		 	 	 	 	 	

	 Over LVWB Fundraising	
 

We helpen al ruim 20 jaar culturele en 
maatschappelijke organisaties te groeien en 
bloeien en om hun doelen en ambities te 
realiseren door goede wervingsplannen te 
maken en uit te voeren. Onze aanpak is 
persoonlijk, praktisch, doelgericht en op maat. 
En altijd met oog voor de langere termijn: we 
bouwen met onze opdrachtgevers aan de 
toekomst door kennis, ervaringen en 
vaardigheden over te dragen. Dat doen we 
door te adviseren, coachen & trainen en 
management- en/of uitvoerende capaciteit te 
leveren. Met onze ruime ervaring en expertise 
zijn wij een betrouwbare partner voor alle 
vraagstukken op het gebied van 
fondsenwerving, sponsoring, mecenaat en 
particuliere gevers en donateurs. 



			

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wil je persoonlijk advies over fondsaanvragen? 
 
Kijk voor meer informatie op onze website, of neem contact op. 
 
Sofie Bienert 	 	 06-14149014 / sofie@lvwbfundraising.nl 
Roos Ticheler	 	 06-33635020 / roos@lvwbfundraising.nl 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
 
 

“LVWB Fundraising is heel goed 
in staat te kijken welk pakket het 
beste bij jouw organisatie past. Ze 
denken mee en leveren maatwerk 
en bovendien zijn ze heel prettig 
in het contact.” 
  
Siart Smit- Directeur Oerol 
 


