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1. Inleiding 
Een lokaal fonds is een door betrokken personen (vrijwilligers) zelfstandig geleide 
private organisatie, die mensen bij elkaar brengt om de leefbaarheid in de omgeving 
te verbeteren. Met tijd, betrokkenheid, ideeën en geld realiseert of initieert een 
lokaal fonds tal van uiteenlopende lokale projecten en initiatieven. Hiervoor werft 
een lokaal fonds inkomsten, bouwt een reserve op ten behoeve van de continuïteit 
en werkt zoveel mogelijk samen met partners. 
 
Sinds 5 augustus 2016 hebben ook Zutphen en Warnsveld een lokaal fonds. Op die 
datum vond de oprichting plaats van het Torenfonds Zutphen-Warnsveld. Betrokken 
inwoners van de gemeente hebben daarvoor de handen ineengeslagen.  
Het Torenfonds is een actief en groeiend fonds dat zich inzet om de leefbaarheid in 
Zutphen en Warnsveld te verbeteren. Met dit actieplan beogen wij onze plannen 
voor 2017 op een rij te zetten. Het Torenfonds is nog jong. Er moet nog veel 
gebeuren. We hebben een bestuur en een groep actieve betrokkenen en we hebben 
het Torenfonds al meerdere malen gepresenteerd aan maatschappelijke organisaties 
in de gemeente.  
 
We beschikken ondertussen over 

 een website, www.torenfonds.nl  

 een Facebook-pagina  

 e-mailadressen, waaronder info@torenfonds.nl.  
 

Daarmee is het Torenfonds benaderbaar en zichtbaar geworden. Er zijn al meerdere 
aanvragen om ondersteuning binnengekomen via die website en dat e-mailadres.  
 
Dat is het begin. De ambitie is hoog.  
Maar om onze ambities waar te maken zal het Torenfonds zich presenteren aan zijn 
omgeving. Dat past binnen ons uitgangspunt om de verbinding met anderen te 
zoeken. Daarom hebben we dit actieplan als thema meegegeven: 
 

Introductie in Zutphen-Warnsveld 
 

Voor 2017 is het van groot belang dat het Torenfonds in de gemeente een bekende 
organisatie wordt, een vanzelfsprekende partner bij de ontwikkeling van initiatieven 
ter vergroting van de leefbaarheid. Niet alleen een partner van officiële instanties 
maar ook van burgers van de gemeente.  
 
Wij willen een partner zijn die brede ondersteuning biedt om leefbaarheids 
initiatieven tot een succes te maken. Zeker niet alleen financiële ondersteuning, 
maar juist ook ondersteuning door initiatiefnemers de juiste weg te wijzen naar 
andere partners als de gemeente, andere fondsen, wijkteams, etc.  
 

Het begrip ‘verbinding’ staat centraal!  
 
Wij willen ons profileren en duidelijk maken dat wij een aanvulling zijn op wat er al 
bestaat in Zutphen. 
 

  

http://www.torenfonds.nl/
mailto:info@torenfonds.nl
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2. Onze doelstellingen 
 

 het versterken en verbinden van lokale initiatieven die zich richten op het 
verbeteren van de leefbaarheid in Zutphen en Warnsveld; 

 het verrichten van alle handelingen om dat te bevorderen. 
 

Daarom trekken we gelden aan die we besteden aan lokale initiatieven. 
 

3. Fondsenwerving 
Voor het Torenfonds betekent dit fondsenwerving . Het is dus van belang om in de 
eerste plaats tijd en energie te steken in het werven van fondsen.  
We volgen hiervoor 4 sporen: 
 
1. Het verwerven van werkkapitaal. 
2. Het werven van startkapitaal. 
3. Het werven van fondsen voor concrete projecten voor bewoners die dit zelf niet 

kunnen en/of willen. 
4. Het in de loop van de tijd opbouwen van een vermogensfonds. 

 

Voor ons zijn daarom van belang: 

 Het opbouwen van goede relaties met het lokale bedrijfsleven en de lokale 
overheid. Strategische partners voor het Torenfonds hierbij zijn: de gemeente 
Zutphen, de Zutphense uitdaging, de Stadsonderneming, Verbindkracht, het 
Educatiepunt, netwerkorganisaties van het lokale bedrijfsleven en  de wijkteams. 

 Het opbouwen van goede relaties met lokale fondsenwervers en lokale fondsen; 

 Zorgen dat we bekend zijn bij actieve inwoners van Zutphen. 
 

Verdere uitwerking biedt mogelijkheden om tegelijkertijd aan verschillende sporen te 
werken. Als we er bijvoorbeeld voor kiezen om gelden te werven voor een concreet 
project (spoor c), kunnen we tegelijk bijvoorbeeld 10 of 20% van de opbrengst 
gebruiken om vermogen te vormen (spoor 4). 
 

3.1. Startkapitaal 
Werkkapitaal is nodig om de organisatie op poten te zetten en om actief naar buiten 
te kunnen treden. Inmiddels hebben we een werkkapitaal ontvangen van de 
gemeente Zutphen. Dat investeren we onder meer in de kosten die de opbouw van 
de website en de Facebookpagina van het Torenfonds met zich brengen. Verder 
investeren we in presentatiemateriaal.  
Verder willen we een startkapitaal om daarmee enkele projecten actief te kunnen 
ondersteunen. Hiervoor benaderen we de gemeente en de provincie Gelderland.  
Een andere mogelijkheid om aan startkapitaal te komen is het samenwerken met 
bestaande fondsen of het ondersteunen van slapende fondsen bij het actief 
verbinden met bestaande projecten. De werkgroep inkomsten gaat actief op zoek 
naar de lokale mogelijkheden hiervoor. 
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3.2. Werven van fondsen voor projecten en activiteiten 
We gaan actief aan het werk om voor concrete projecten uit de Zutphense 
samenleving gelden te werven. Dit doen we op “no pay no cure” basis. Voor het 
dekken van de te maken kosten en voor het opbouwen van het fonds vragen we een 
afdracht van 10%. Optie is om hierbij fondsenwervers uit eigen kring in te schakelen. 
Minimaal 5% gaat naar het opbouwen van vermogen en maximaal 5% is voor 
bureaukosten. Waaronder eventuele vergoeding voor de fondsenwerver. 
Daarnaast willen we voor concrete projecten ook bij particulieren gelden werven. 
Met particuliere acties kunnen we de inwoners van Zutphen en Warnsveld 
aanspreken om bij te dragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in Zutphen 
Om hiermee aan het werk te kunnen gaan is het van belang om te weten waar 
ondersteuning bij projecten gewenst is. Afstemming met onder meer deZutphense 
Uitdaging, de wijkregisseurs, Verbindkracht, het Educatiepunt en de 
stadsonderneming hierover biedt de mogelijkheid om te gaan werken aan het 
werven van fondsen. 
 

3.3. Samenwerking met partners en mogelijkheden voor donaties 
Voor het opbouwen van een vermogensfonds is samenwerking met lokale 
organisaties van groot belang. We bieden bedrijven de mogelijkheid om hun 
betrokkenheid bij de lokale samenleving invulling te geven. 
Een voorbeeld. Zutphen Energie heeft de ambitie om duurzame energie te leveren en 
te produceren en om energiebesparing te ondersteunen. Zij wil een deel van de winst 
teruggeven aan de samenleving en zo bijdragen aan de leefbaarheid in Zutphen en 
Warnsveld. Het Torenfonds biedt aan om dit voor Zutphen Energie te doen. In 
onderling overleg bepalen we of het een specifieke bestemming dient te hebben of 
dat het in het algemene fonds kan. 
Daarnaast bieden wij particulieren de mogelijkheid tot donaties, schenkingen en 
legaten. Het Torenfonds zorgt daarvoor dat ze de ANBI-status verkrijgt en 
onderhoudt. 
 
 

concrete acties voor 2017 
1. Gelden werven via de overheden 

 
Aanvragen voor leefbaarheidsprojecten 
Voor 2017 gaan we gelden werven voor concrete projecten, die de 
leefbaarheid in Zutphen versterken. Dit doen we door in samenwerking met 
de gemeente een aanvraag in te dienen bij het leefbaarheidsfonds van de 
provincie. Dit zal een combinatieaanvraag zijn voor meerdere projecten 
(maximaal 5). De aangevraagde subsidie ligt tussen € 10.000 en € 25.000 per 
jaar voor een periode van 3 jaar. De provincie subsidieert maximaal 75% van 
het benodigde bedrag. De overige 25% komt door middel van cofinanciering 
van de gemeente Zutphen. Ook hier zal 10% bestemd worden voor  
fondsvorming. 
 
Startkapitaal 
We hebben in 2016 geprobeerd een startkapitaal van € 25.000 bij de 
gemeente Zutphen te verwerven. Dit is niet gelukt. We hebben echter goede 
hoop dat dat in 2017 alsnog lukt. 
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2. Crowdfunding 
Begin 2017 is een eerste project voorgedragen voor crowdfunding via onze 
website. Het wordt mogelijk om te betalen via Ideal of een ander 
internetbetaalsysteem. Voor 2017 willen we uitproberen hoe crowdfunding 
via onze website werkt en onze deskundigheid ten aanzien van crowdfunding 
ontwikkelen. We onderzoeken of het mogelijk is of er een 
subsidiemogelijkheid is om een professionele crowdfunding op onze website 
te ontwikkelen. We gaan onderzoeken of een samenwerking met een 
professioneel crowdfunding bureau voor het Torenfonds interessant is. 
Ideeën hiervoor zijn inmiddels opgedaan tijdens een bijeenkomst die door de 
gemeente over dit onderwerp is georganiseerd en waar ook het Torenfonds 
vertegenwoordigd was.  

 

3. Het lokale bedrijfsleven 
We gaan met de werkgroep inkomsten sparren over de (on)mogelijkheden 
om het lokale bedrijfsleven bij het Torenfonds te betrekken. Op basis hiervan 
volgt een actieplan. 

 

4. Startactie 
Het Torenfonds zal in 2017 een startactie organiseren om zich te presenteren 
aan de samenleving en om te werken aan het opbouwen van een fonds. 

 

5. Fonds opbouwen 
Het opbouwen van een fonds biedt mogelijkheden om aanvragen snel te 
kunnen honoreren, waardoor initiatiefnemers zich ondersteund en 
gestimuleerd voelen. Voor nu hebben we geen financiën beschikbaar. Bij alle 
succesvolle projecten houden we minimaal 10% in voor het opbouwen van 
ons fonds. Dit communiceren we helder met de aanvragers. Het opbouwen 
van een fonds is van belang om zo goed vorm te geven aan onze bedoelingen 
in de samenwerking met aanvragers snel en adequaat handelen en zo actieve 
bewoners stimuleren. 
 

6. Donaties, schenkingen en legaten 
Na toekenning van de ANBI-status gaan we sparren over (on)mogelijkheden 
in deze en op basis daarvan een actieplan maken. Donaties, legaten en 
schenkingen dragen juist ook bij aan het opbouwen van een fonds. 
 

7. Werken aan samenlevingsvraagstukken 
We willen met het Torenfonds bijdragen aan het actief werken aan 
samenlevingsvraagstukken. In Zutphen zijn meerdere bewoners al actief met 
samenlevingsvraagstukken. Met het Torenfonds kunnen we actieve 
bewoners, die bijdragen aan het oplossen van samenlevingsvraagstukken 
ondersteunen. 
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4. Bestemmingen 
Sinds de oprichting van het Torenfonds zijn meerdere aanvragen binnengekomen.  
De gebruikelijke handelwijze is dat het Torenfonds kort na indiening van de aanvraag 
contact opneemt met de indiener(s) om te spreken over het initiatief. Bij dat gesprek 
staat centraal welke ondersteuning men nodig heeft om het project tot een succes te 
maken. Daartoe geven we gerichte adviezen aan aanvragers, die erop gericht zijn 
concrete obstakels voor de realisatie van een project, weg te nemen. Soms ervaren 
initiatiefnemers bijvoorbeeld een drempel met het invullen van (soms ingewikkelde) 
aanvraagformulieren voor subsidie of een vergunning. We kunnen mensen dan de 
weg wijzen naar andere organisaties en andere co-financiers. We kunnen mensen 
ondersteunen bij het onder de aandacht brengen van hun initiatief in de (sociale) 
media en met de werving van gelden via crowdfunding. 

Concrete acties: 
1.  Publiciteit 

Uit de aanvragen die we tot nu toe hebben ontvangen leiden we onder meer af 
dat het van groot belang is dat in onze publicitaire uitingen volstrekt duidelijk 
wordt waarvoor het Torenfonds staat, welke ondersteuning wij bieden en (ook) 
welke ondersteuning we niet bieden. Daarmee bereiken we dat aanvragers 
zichzelf de juiste vragen stellen bij het doen van hun aanvraag en voorkomen we 
teleurstellingen.  

 

2.  Ondersteuning 
Concreet betekent dit dat we het komende jaar helderheid willen geven naar 
elkaar en naar buiten over: 

a. welke vormen van ondersteuning we bieden; 
b. als sprake is van financiële ondersteuning, welke kosten we vergoeden. 

Hierbij speelt de discussie of we ook vaste kosten van een organisatie 
vergoeden of enkel projectkosten. Of we enkel materiële kosten 
vergoeden of ook personeelskosten. En onder welke voorwaarden dan. 
 

3.  Proactief zoeken 
Verder gaan we proactief op zoek naar projecten. In 2017 zorgen we ervoor dat 
op ons aandringen minstens drie aanvragen zijn gedaan voor 
leefbaarheidsprojecten. Daarbij wordt telkens in het oog gehouden dat het 
project van de initiatiefnemers blijft en niet van het Torenfonds wordt. 

 

5. Communicatie 
Het Torenfonds is, zoals gezegd, een actief fonds, dat actief naar buiten treedt met 
haar activiteiten. Een heldere, inzichtelijke en doelgerichte communicatie is dan ook 
van zeer groot belang. In onze communicatie-activiteiten vertellen we wie we zijn,  
wat we doen en welke initiatieven met onze ondersteuning van de grond zijn 
gekomen. Kortom: we vertellen het verhaal van het Torenfonds. Beeld en verhaal zijn 
in onze overtuiging namelijk belangrijker dan tekst. Daartoe is van belang van we 
zichtbaar en benaderbaar zijn. De eerste belangrijke stappen zijn daarvoor al gezet, 
met een website, Facebook en e-mailadressen. 
In 2017 ligt de nadruk op de fondsenwerving. De communicatie sluit daar bij aan.   
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Daarvan uitgaande kiezen we voor de volgende acties: 

 De algemene communicatie richt zich voor het werven van donaties op de 
Zutphense samenleving, de individuele mens. Voornaamste middelen zijn: 
persberichten, website, Facebook. 
 

 Daarnaast zal er een meer persoonlijke aanpak nodig zijn richting bedrijfsleven 
en organisaties: presentaties tijdens bijeenkomsten, netwerken, persoonlijke 
gesprekken. 
 

 Activiteiten en nieuws staan centraal, ook op de homepage van de site. Dit 
betekent dat we actief nieuws moeten “maken” (door activiteiten te organiseren) 
en actief op zoek moeten naar nieuws van “ontvangers” en partners. 
 

 We sturen een persbericht wanneer daarvoor een goede, concrete aanleiding is. 
Bij het persbericht zijn bij voorkeur foto’s gevoegd. In de lokale pers moeten we 
een “vaste factor”  worden. 
 

 We gaan actief om met Facebook, met 3x per week een bericht. Als we dat nodig 
en wenselijk vinden, investeren we in het werven van volgers. 
Op de website wordt de mogelijkheid gecreëerd om internetbetalingen te doen. 

 

6. Afsluiting 
Voor het Torenfonds wordt 2017 een belangrijk jaar. De fondsenwerving lijkt, voor 
zover nu aan het begin van 2017 valt te overzien, zeer goed te verlopen. Daarmee 
ontstaat ruimte om pro-actiever op zoek te gaan naar leefbaarheidsprojecten en om 
actiever te communiceren over de werving van nieuwe gelden en de mogelijkheden 
om aanvragen te doen.  
 
Aan het einde van 2017 hopen we te kunnen concluderen dat een stevige start is 
gemaakt  met onze introductie in Zutphen enWarnsveld;  
 

dat het Torenfonds een levende, actieve organisatie is, die begonnen is om 
de verbinding tussen initiatieven tot stand brengen en om de ondersteuning 
te bieden die nodig is; en dat het Torenfonds de eerste stappen heeft gezet 
om zich te ontwikkelen tot een solide, krachtige en betrouwbare partner. 
 
 


