CBF Erkenningspaspoort

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds helpt iedereen die er voor een ander wil zijn met contacten, geld en kennis.
Zodat niemand er alleen voor staat.

Sinds 1 oktober 2005

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Het Oranje Fonds is er voor mensen en organisaties die mensen
echt met elkaar verbinden, in alle delen van ons Koninkrijk. Die
verbinding zorgt dat iedereen op zijn of haar manier mee kan doen in
onze samenleving. We investeren geld, kennis en tijd in vele sociale
initiatieven

Het Oranje Fonds mobiliseert zoveel mogelijk Nederlanders om iets
te doen voor een ander. We steunen ruim 15.000 sociale initiatieven,
we zorgen voor een miljoen deelnemers aan Burendag en ruim
375.000 vrijwilligers voor NLdoet en ruim 380 gemeentes zijn sociaal
betrokken.

Alle cijfers komen uit dit jaarverslag, deze cijfers zijn gevalideerd door het CBF.
Dit gaven we uit in 2017

Dit willen we bereiken
Als we er namelijk allemaal voor een
ander willen en kunnen zijn, staat
niemand er alleen voor. Die
verbinding zorgt voor verbondenheid
in onze (lokale) samenleving en
hogere betrokkenheid bij elkaar en
dat levert voor iedereen hoger
maatschappelijk rendement op. Doe
je mee?

€ 35.519.458
Maatschappelijk doel

92%

Wervingskosten

4%

Kosten administratie
en beheer

4%

92%

Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Sociale initiatieven die sociale
samenhang in de lokale
gemeenschap bevorderen
kunnen financiering aanvragen.
2. Met de landelijke campagnes
Burendag, NLdoet en Maatjes
Gezocht activeren we
Nederlanders om zich in te zetten
voor anderen in de buurt
3. Verdieping van sociale
vraagstukken samen met een
groep geselecteerde initiatieven
in thema-gerichte programma's
4. Ontwikkeling van kennis en
expertise van sociale initiatieven
om hun maatschappelijke impact
te vergroten

€ 32.749.044
(Directe) dienst- en
hulpverlening

100%

100%

Dit waren onze inkomsten in 2017

€ 24.300.641

Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de
doelstelling

€ 245.578.295

6%

8%

34%

66%

85%

Particulieren

6%

Loterijen

85%

Organisaties zonder
winststreven

8%

Subsidies

0%

Overig

1%

Medewerkers

48 fte

Vrijwilligers

350.000

Sector

Welzijn

Actief in

Aruba en Nederland

Bestemmingsreserves 66%
Bestemming door het bestuur bepaald.
Bestemmingsfondsen 34%
Bestemming door de gever bepaald.

