
Herken je het probleem dat subsidies of fondsbijdragen maar een korte loop-
tijd hebben, waardoor je ieder jaar weer op zoek moet naar mogelijkheden 
voor een nieuwe aanvraag? Dan is de workshop ‘Aan de slag met duurzame 
financiering van je initiatief’ interessant voor jou. Je krijgt zicht op mogelijk-
heden en succesfactoren om financiers voor langere periode aan je te binden.   

Wat aan bod komt 
Wat zijn de overwegingen en afwegingen van overheid, fondsen, bedrijfsleven  
en particulieren om de verbinding aan te gaan met een initiatief? Waarom doen 
mensen mee aan ‘vrienden van’ programma’s? Kun je crowdfunding inzetten als 
terugkerende bron van inkomsten? Allemaal belangrijke vragen voor stichtingen, 
verenigingen, burgerinitiatieven en sociale ondernemingen, die willen bouwen 
aan duurzame financieringsrelaties.

  Er zijn mogelijkheden genoeg, maar bij maatschappelijke  
initiatieven zijn onvoldoende kennis en handvatten beschikbaar 
om ermee aan de slag te gaan.

 Martijn Arnoldus

Daar brengt deze workshop verandering in. Aan de hand van concrete voorbeelden 
en ervaringsverhalen maak je kennis met de ins en outs van verschillende vormen 
van langlopende financiële relaties. En je gaat actief aan de slag met mogelijkheden 
voor jouw eigen initiatief. Aan het eind van de workshop heb je voldoende kennis 
en aanknopingspunten om zelf door te pakken.

Unieke workshop 
Voor het mogelijk maken van deze workshop slaan Stichting Maatschappelijk 
Betrokken Ondernemen in Dordrecht en INZET078! Het centrum voor vrijwillige 
inzet de handen ineen. Beide organisaties zetten zich in voor het versterken van 
maatschappelijke initiatieven die de stad socialer en veerkrachtiger maken.  
De wens tot duurzame financiële steun is een behoefte die beide organisaties  
in het veld tegenkomen met deze unieke workshop tot gevolg.

>    Workshop
   Aan de slag met duurzame  

financiering van je initiatief 

In goede handen van…
De workshop wordt gegeven door 
Martijn Arnoldus, een zeer ervaren 
cursusleider op het gebied van 
financiering, fondsenwerving en 
andere vormen van financiering 
(zoals crowdfunding). Hij is oprichter 
van Social Finance Matters en houdt 
zich dagelijks bezig met financierings
vragen van maatschappelijke 
initiatieven en van sociale onder
nemingen. Martijn werkt in Nederland 
en in Europees verband samen met 
overheden, fondsen, investeerders, 
andere financiers en met kennis
instellingen. Ook is hij ambassadeur 
van het Stadmakersfonds en  
medeoprichter van Voor je Buurt,  
één van de eerste crowdfunding 
platformen die speciaal op lokale 
maatschappelijke initiatieven  
is gericht. Zijn toegankelijke  
benadering is een grote kracht!

Deelnemen aan deze bijzondere worskhop?
Wanneer: Donderdag 24 maart 2022
Waar:  Kunstkerk, Museumstraat 65, Dordrecht
Tijd:  Van 9.30 tot 12.30 uur (inloop vanaf 9.00 uur)
Aanmelden: Deelname is gratis! Je kunt je aanmelden door een  
  mail te sturen naar: jan-dirk@stichtingmbodordrecht.nl

Meer weten?  
jan-dirk@stichtingmbodordrecht.nl of bel 06-53 23 06 99

Het belooft  een waardevolle ochtend te worden!
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