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Hoe vind ik budget voor een Tovertafel?
Je wilt graag een Tovertafel aanschaffen voor jullie bewoners of cliënten omdat je ervan bent overtuigd dat deze zor-

ginnovatie verschil voor hen kan maken. Maar: je krijgt de financiering niet rond. Dit document kan je op weg helpen!

Crowdfunding
Crowdfunding is een leuke en effectieve manier om geld 

in te zamelen. Ons succesvolle crowdfundingplatform 

helpt je om een Tovertafel te financieren met behulp van 

je eigen netwerk. Met jullie input maken we een eigen 

pagina voor jullie aan waarop mensen een donatie kun-

nen doen voor jullie Tovertafel. Op dit platform kunnen 

jullie ook de eventuele opbrengst van eigen activiteiten 

storten zodat de teller oploopt. Hoe meer enthousi-

aste Tovertafel-ambassadeurs jullie hiervoor kunnen 

inzetten, hoe groter de kans is dat jullie actie ook slaagt. 

Daarnaast helpen we jullie om jullie pagina te promoten 

via social media. Aan jullie de taak om enthousiaste 

teksten aan te leveren en zoveel mogelijk reuring te creë-

ren. Maak iedereen binnen jullie netwerk attent op jullie 

Tovertafel-wens. Wil je weten hoe je je kunt aanmelden 

en wat je kunt doen om een geslaagde crowdfunding op

te zetten?

  www.tover.care/startpakket-crowdfunding

 

TIPS: WAT KAN JE ZELF DOEN?

•  organiseer een paas of  
kerstmarkt, fancy fair, 
braderie, kofferbakverkoop

•  verkoop tweedehands artikelen  
en curiosa

• verkoop zelfgemaakte schilderijen

TIPS: WAT KAN JE ZELF DOEN? 
•  organsieer een inzameling van oud papier of statiegeldflessen •  organiseer een spelletjesdag waarbij familie inschrijfgeld moet betalen • organiseer een bingoavond• verkoop zelfgemaakt gebak • organiseer een sponsorloop •  zorg dat je ambassadeurs voor je crowdfunding activeert.
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Fondsen en subsidies
Wist je dat er veel fondsen, budgetten en subsidies beschikbaar zijn voor zorginstellingen om de financiering van 

zorginnovaties zoals de Tovertafel mogelijk te maken? Denk bijvoorbeeld aan:

Voor de ouderen - voorheen Premieplan

Voor de Ouderen is hét platform waar je geld 

inzamelt voor het welzijn van ouderen. Voor de 

Ouderen is de opvolger van Premieplan. In 2005 

zijn Stichting RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo 

en Nationaal Ouderenfonds gestart met het unieke 

verdubbelingsprogramma Premieplan. Het principe 

achter Premieplan was dat door het stimuleren 

van geldinzamelacties met een zo groot mogelijk 

bereik ook het welzijn van ouderen breed onder de 

aandacht wordt gebracht. Dit principe wordt nu op 

een nieuwe manier voortgezet op Voor de Ouderen. 

Op Voor de Ouderen vraag je een bijdrage van maxi-

maal €2.000.voor je inzamelactie.

  voordeouderen.nl

Nationaal Ouderenfonds  

Zorginstellingen en verpleeghuizen kunnen bij het 

Ouderenfonds aankloppen voor een bijdrage voor 

projecten voor hun bewoners. Er wordt om een 

beschrijving van het projectplan en een begroting 

gevraagd. 

 ouderenfonds.nl/subsidie

HandicapNL

HandicapNL wil er graag zijn voor de kleinere stich-

tingen en verenigingen. Zij heeft in het verleden 

weleens een bijdrage geleverd voor een Tovertafel 

maar, is daar wel terughoudend in. Zij willen name-

lijk zoveel mogelijk verschillende projecten steunen 

en zijn daarom streng in hun selectie. Een verzoek 

vanuit een grotere stichting en of zorginstelling voor 

een bijdrage aan de aanschaf van een Tovertafel zal 

dan ook niet door dit fonds worden gehonoreerd.

  handicap.nl/projectaanvraag

https://voordeouderen.nl/nl/initiatives/start
https://ouderenfonds.nl/subsidie/
https://handicap.nl/projectaanvraag/
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Fondsen en subsidies
Wist je dat er veel fondsen, budgetten en subsidies beschikbaar zijn voor zorginstellingen om de financiering van 

zorginnovaties zoals de Tovertafel mogelijk te maken? Denk bijvoorbeeld aan:

 

CZ Fonds

CZ Fonds ondersteunt zorgvernieuwende initia tieven 

zoals de aanschaf van een Tovertafel. Van kleine 

projecten tot veelbelovende onderzoeken maar, 

met één gemeenschappelijke deler: de kwaliteit van 

leven nu of straks voor patiënten en cliënten beter 

maken. De regio’s waar CZ Fonds zich op richt zijn: 

Haaglanden, West-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland-

se Eilanden, Zuidoost-Brabant, Zuid-Limburg, Rijk 

van Nijmegen en het buitenland.

  cz.nl

Stichting Specsavers Steunt

De Specsavers-winkelteams zijn erg betrokken 

bij de lokale gemeenschap en die betrokkenheid 

zetten zij graag om in actie. Daarom is in 2010 

Stichting Specsavers Steunt in het leven geroepen. 

Via een online aanmeld- en stemsysteem maken 

lokale goede doelen kans op een jaar lang financië-

le steun. Let op! de aanvraag voor het eerstvolgende 

kalenderjaar moet in november binnen zijn. Kijk op 

hun website voor de precieze data. Voor de voor-

waarden en een helder stappenplan kun je terecht 

op deze website. 

  specsavers.nl/lokaalbetrokken

mr. Roelsefonds 

Het mr. Roelsefonds wil de kwaliteit van leven 

verbeteren van mensen die langdurig en intensief 

gebruik maken van zorg. Dit doen zij door financiële 

ondersteuning te bieden aan innovatieve projecten 

van zorgorganisaties in de regio Gooi- en Vecht-

streek. De helder omschreven voorwaarden en crite-

ria voor een aanvraag vind je terug op hun website.   

  roelsefonds.nl

Banken 

Sommige (regionale) banken, zoals de Rabobank en 

ING (Helpt Nederland Vooruit, voor lokale projecten) 

hebben sponsor- en subsidiemogelijkheden voor 

projecten zoals de Tovertafel. Op die manier hebben 

veel zorginstellingen hun Tovertafel geheel of deels 

gefinancierd. Neem eens contact op met je bank, 

misschien word je positief verrast.

Waardigheid en trots op locatie

Het ‘zinvolle dagbestedingsbudget‘ van Waardig-

heid&Trots vervalt, waar onder meer de Tovertafel 

aan kon worden besteed. Vanaf nu kan alleen 

subsidie worden aangevraagd voor ondersteuning 

kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Deze link biedt 

meer informatie. 

  kwaliteitskader verpleeghuiszorg

https://www.cz.nl/over-cz/in-de-maatschappij/cz-fonds/over-het-fonds
http://specsavers.nl/lokaalbetrokken
https://www.roelsefonds.nl/
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Vrienden van 

Hebben jullie een ‘Vrienden van…’? Maak ze en-

thousiast voor de Tovertafel! Een ‘Vrienden van… 

- stichting’ zamelt geld in middels een actie of heeft 

eigen middelen, om daarmee activiteiten of mid-

delen te kunnen financieren. Zij kunnen het gehele 

bedrag doneren maar ze kunnen bijvoorbeeld ook 

een bijdrage geven waarbij je zelf nog een extra 

actie kan opzetten om geld in te zamelen. Meerdere 

zorginstellingen hebben al via vrienden van een 

Tovertafel aangeschaft.

De plaatselijke ondernemersvereniging 

is vaak een enthousiaste sponsor van goede doelen 

Service clubs

Wellicht zit er in jouw regio een Rotary of Lions Club 

die je kunt benaderen. Onderstaande links bieden 

je meer informatie over de werkwijze en missie van 

beide clubs.

  rotary.nl of   lions.nl

https://www.rotary.nl/


Giften en
nalaten



Financiering 
Tovertafel

Giften en nalaten
De aanschaf van een Tovertafel wordt regelmatig moge-

lijk gemaakt door giften of zelfs door een nalatenschap. 

Het is dan wel belangrijk dat jullie omgeving op de 

hoogte is van jullie wens om een Tovertafel aan te schaf-

fen. Op de website van tover (tover.care/nl) kun je veel 

informatie en video’s vinden waarmee je iedereen net zo 

enthousiast kunt maken. Op onderstaande website lees 

je daarnaast, hoe je geld of middelen kan nalaten aan 

een goed doel of stichting naar keuze.

   notaris.nl/testament/nalaten-aan-goede-doe-

len-en-andere-erfgenamen

 

http://tover.care/nl
https://www.notaris.nl/testament/nalaten-aan-goede-doelen-en-andere-erfgenamen
https://www.notaris.nl/testament/nalaten-aan-goede-doelen-en-andere-erfgenamen
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Verdere ondersteuning bij financiering
Fondsenboek 2021: alle 1.416 Nederlandse fondsen in 

één boek verzameld (€99,00) 

   walburgpers.nl/nl/book/9789462494947/fondsen-

boek-2021

Uit eigen ervaring kunnen we de volgende workshop 

aanbevelen:

Bink FORward Fundraising: trainingen speciaal voor de 

zorg- en welzijnssector over fondsenwerving. 

Kosten €150,- p.p. inclusief lunch, ex. btw. 

•     De workshop bestaat uit een zeer overzichtelijke power-

pointpresentatie waarbij je alle ins en outs aangeboden 

krijgt op het gebied van fondsenwerving. 

•      Tijdens de workshop is er veel ruimte om vragen te 

stellen en wordt er echt de tijd genomen om je een 

gedegen antwoord te geven.

•      Je krijgt alle gegeven informatie op papier mee: een 

voorbeeldaanvraagformulier, een formulier voor een 

begroting en een evaluatie- en afsluitingsformulier. Het 

hele pakketje wordt je na de workshop ook digitaal 

toegestuurd zodat je er zelf direct mee aan de slag kan! 

   binkff.nl

Heb je de tips toegepast en ben je klaar om een 

Tovertafel aan te schaffen? Dat kan hier: tover.care/nl/

tovertafel/prijs
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TIPS: BEDANKJE

Bedank de fondsen en of subsidie- 
verstrekkers die je geholpen hebben 
met de financiering. Dit kan door: 
• een bedankkaartje
• foto’s op te sturen
•  ze uit te nodigen voor de opening 

/ plaatsing van de Tovertafel 
•  ze te vermelden op jullie Social 

Media 

D.m.v. een bedankje betrek je dona-
teurs op een positeve manier en kan 
je op een leuke manier laten zien 
dat je hun steun erg waardeert. 

https://www.walburgpers.nl/nl/book/9789462494947/fondsenboek-2021
https://www.walburgpers.nl/nl/book/9789462494947/fondsenboek-2021
http://tover.care/nl/tovertafel-2/prijs
http://tover.care/nl/tovertafel-2/prijs
http://tover.care/nl/tovertafel-2/prijs
http://tover.care/nl/tovertafel-2/prijs
http://tover.care/nl/tovertafel-2/prijs



