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VOORWOORD 

In Nederland zijn veel goede doelen. Ook in ’s-Hertogenbosch zijn veel  
doelen die zich op verschillende manieren inzetten voor onze gemeente. 

Dat past ook bij het sterke sociale karakter dat onze stad van oudsher  
heeft. Het is een persoonlijke en warme stad. De mens staat hier centraal.

Dat merken we ook aan het aantal vrijwilligers dat we hier hebben.  
In onze gemeente is 39% van de 18-plussers op de een of andere  
manier actief als vrijwilliger. Dat vinden we een mooi percentage.  
Graag willen we dat zo houden of het aantal zelfs nog verhogen. 

Vrijwilligers zijn ontzettend belangrijk voor onze samenleving  
en goede doelen kunnen niet zonder hen. 
 
Goede doelen zijn belangrijk omdat ze inspringen op maatschappelijke 
vraagstukken. Deze gids biedt een goed overzicht van verschillende  
goede doelen in ’s-Hertogenbosch. 

Wie weet staat er een doel bij dat u aanspreekt, en waar u zich  
als vrijwilliger, donateur of erflater voor in wilt zetten.

Jack Mikkers
Burgemeester ‘s-Hertogenbosch



LOKALE GOEDE DOELEN, UW STEUN WAARD!

Jaarlijks wordt in Nederland bijna € 6 miljard geschonken aan goede doelen. Een 
bedrag dat gestaag groeit. Ongeveer de helft komt van particulieren. Een groot 
deel wordt geschonken via jaarlijkse schenkingen. Een beperkt, maar groeiende 
deel via nalatenschappen. De grootste ontvangende organisaties zijn kerkelijke en 
levensbeschouwelijke doelen, gevolgd door gezondheid, internationale hulp, et 
cetera. De sport profiteert vooral van sponsoring door het bedrijfsleven.

WEINIG LOKAAL
De bulk van de schenkingen en nalatenschappen gaat naar de grote nationale en 
internationale organisaties. Slechts weinig gaat naar lokaal werkzame organisaties. 
Op het eerste gezicht niet verrassend, maar wel als u bedenkt dat juist deze 
organisaties veel plaatselijke sympathie en ondersteuning ontvangen in de vorm van 
vrijwilligerswerk. Als het gaat om financiële steun krijgen deze organisaties minder 
aandacht. Met de Lokale Goede Doelengids willen we de bekendheid van lokale 
organisaties onder de geldgevers vergroten.

’S-HERTOGENBOSCH BLOEIT! 
Zo’n 46.000 vrijwilligers besteden circa 9,5 miljoen uur om de stad en haar 
omliggende dorpen leuker, groener, socialer, gezelliger en mooier te maken. Circa 
750 buurt & wijk, natuur & milieu, kunst & cultuur en sociaal & maatschappelijke 
organisaties zetten zich in voor u, uw ouders, kinderen, familie, buren, vrienden en 
kennissen. Zo leveren zij een bijdrage aan het leefklimaat in ’s-Hertogenbosch. Zij 
kunnen dit niet alleen. Uw hulp en steun is van harte welkom. Steun als vrijwilliger, 
maar ook financiële steun.

GIDS
In deze gids belichten wij 62 lokale goede doelen. Organisaties die hun werkterrein 
(voor het grootste deel) hebben in de gemeente ’s-Hertogenbosch in de sectoren 
buurt & wijk, kunst & cultuur, natuur & milieu en sociaal & maatschappelijk. U vindt 
een exclusieve selectie van organisaties die uw waardering en steun verdienen. De 
geselecteerde goede doelen voldoen aan strenge criteria van betrouwbaarheid, 
lokale betrokkenheid, doelmatigheid, continuïteit en (sociale) duurzaamheid. 

De goede doelen zijn ingedeeld in de sectoren: buurt & wijk, kunst & cultuur, natuur 
& milieu en sociaal & maatschappelijk. 62 Organisaties, sterk uiteenlopend van 
karakter, maar allemaal (het overwegen van) uw financiële ondersteuning waard.

Jan de Rond
Voorzitter Stichting Goede Doelen ‘s-Hertogenbosch
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6 GEVEN AAN GOEDE DOELEN EN FISCALE ASPECTEN

I. SCHENKEN BIJ LEVEN
Schenken aan goede doelen kan op twee 
manieren. Via een éénmalige of via een periodieke 
gift. Een éénmalige schenking is een overboeking 
op een bankrekening van het betreffende goede 
doel, zonder verdere verplichtingen. Bij de 
periodieke gift legt u contractueel met het goede 
doel vast gedurende minimaal 5 jaar een schenking 
te doen (een voorbeeld van zo’n overeenkomst 
kunt u downloaden van de website van de 
belastingdienst). 

De fiscale aspecten van een éénmalige gift en 
een periodieke gift zijn verschillend. Een gift 
is aftrekbaar als deze gedaan wordt aan een 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Maar 
de éénmalige gift is alleen aftrekbaar boven een 
drempelwaarde (voor alle giften samen 1% van uw 
fiscaal inkomen, tot max 10%). Giften aan culturele 
ANBI’s zijn zelfs voor 125% aftrekbaar. Een met 
een ANBI of vereniging contractueel vastgelegde 
periodieke gift is onder voorwaarden volledig 
aftrekbaar, zonder drempelwaarde. Voor meer 
informatie zie de site van de belastingdienst.

II. NALATEN VIA EEN TESTAMENT
BIJ DE NOTARIS
Indien u, naast of in plaats van een schenking bij 
leven, bij uw overlijden wilt nalaten aan een goed 
doel kan dat door het opmaken van een testament 
bij uw notaris. U kunt in uw testament een legaat 
opnemen aan één of meerdere goede doelen 
door middel van een vast bedrag of een bepaald 
percentage van uw nalatenschap. Uw erfgenamen 
of de executeur zijn verplicht dit bedrag na uw 
overlijden uit te betalen aan het betreffende goede 
doel. U kunt een goed doel ook benoemen tot 
erfgenaam, volledig of voor een bepaald deel 
naast eventuele andere erfgenamen. Het zijn van 
(mede) erfgenaam brengt mee dat het betreffende 
goede doel (mede) recht heeft op al uw bezittingen 
en schulden en betrokken dient te worden bij de 
afwikkeling van uw nalatenschap. Het is van belang 
dat u in uw testament ook een executeur aanwijst 
die alles kan regelen na uw overlijden.

In geval van een nalatenschap zijn de ontvangers 
erfbelasting verschuldigd. Is het goede doel 
echter een ANBI of een Sociaal Belang Beogende 
Instelling (SBBI) dan hoeft over het legaat of 
erfdeel geen belasting betaald te worden.

In de gids staat vermeld welke goede doelen de 
ANBI-status hebben. Daarnaast wordt verwezen 
naar de site van de belastingdienst over de exacte 
voorwaarden voor toepassing van de boven 
beschreven algemene regels. Tenslotte adviseren 
wij u advies te vragen aan uw financieel - of fiscaal 
adviseur, of uw wensen af te stemmen met en vast 
te laten leggen door uw notaris.

GEVEN AAN 
GOEDE DOELEN 
EN FISCALE 
ASPECTEN

Geven aan goede doelen 
kan door schenken tijdens 
uw leven of door na te laten 
via testament bij uw overlijden. 
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8 BUURT & WIJK

COPERNIKKEL

STICHTING

Midden in het winkelcentrum van Boschveld huist Copernikkel.  
Daar zijn allerlei wijkinitiatieven en buurtgroepen onder dak.  
Het is een broedplaats van ideeën, plannen en wensen.  
Een middelpunt in de wijk waar dromen werkelijkheid worden en 
bewoners de handen ineen slaan. Waar mensen voor elkaar zorgen. 
BoschveldWereldkeuken, Klussendienst, Boschveldtuin,  
Reparatiestraat, NaaiMeetup, Fietswerkplaats, Taallessen en  
De Vrije PC zijn thuis in Copernikkel. Net als de Boschveldband, 
Boschveldkoor, Boschveldtheater en Wij gaan fietsen. Sommigen  
bestaan kort, anderen al vele jaren. Het zijn initiatieven waarbij 
bewoners elkaar sterker maken en van elkaar leren. Alle 
bewonersinitiatieven die bij Copernikkel een thuis vinden hebben 
een aanpak die past bij de wijk, de Boschveld-manier, gebaseerd 
op gelijkwaardigheid, vertrouwen en respect. Zelf aanpakken en zelf 
verantwoordelijkheid nemen. Niet alleen meedoen, maar samen de 
‘tent’ draaien. Elkaar ontmoeten en leren kennen is de rode draad.

ACTIEF SINDS
2014

KVK NUMMER
61286915

BANKREKENING
NL85TRIO 0197 9650 32

ANBI-STATUS
Nee

BEZOEKADRES
Copernicuslaan 308 
5223 ER Den Bosch

EMAIL
info@copernikkel.nl

WEBSITE
www.copernikkel.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 100.000 - € 150.000

TYPE INKOMSTEN
Contributies, donaties, 
sponsoring, subsidies

VRIJWILLIGERS
120

PERSONEEL 
6

GEBRUIKERS
3.000 - 4.000 deelnemers

Copernikkel, een bijzondere plek in een 
bijzondere wijk.
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ACTIEF SINDS
2016

KVK NUMMER
72940778

BANKREKENING
NL94RABO 0340 2971 58

ANBI-STATUS
Nee

BEZOEKADRES
Churchillaan 97
5224 BT Den Bosch

EMAIL
dekruiskamp@gmail.com

WEBSITE
www.facebook.com/
dekruiskampisonsbuurtje

UITGAVEN PER JAAR 
€ 5.000 - € 10.000

TYPE INKOMSTEN
Subsidies

VRIJWILLIGERS
55

PERSONEEL  
Geen

GEBRUIKERS
500 personen

STICHTING

DE KRUISKAMP ONS BUURTJE

De stichting De Kruiskamp Ons Buurtje organiseert activiteiten in 
de Kruiskamp, met als doel elkaar als buurtbewoners beter te leren 
kennen. Alle inkomsten worden gebruikt voor het gratis aanbieden 
van activiteiten aan buurtbewoners zodat iedereen mee kan doen. 
Ook zetten wij ons in om op alle mogelijke manieren de buurt 
Kruiskamp te verbeteren. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan het 
helpen bij acties van buurtbewoners voor gezonde huurwoningen,  
of het helpen bij problemen die zich achter de voordeur voordoen.

Samen maken we  
De Kruiskamp beter!
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DE VINKELSE MOLEN

STICHTING

Stichting De Vinkelse Molen werkt met meer dan 130 vrijwilligers 
samen aan een gezamenlijke droom: de Vinkelse molen “De Zwaan” 
terugkrijgen aan de horizon van Vinkel. Onze droom wordt stap-
voor-stap werkelijkheid dankzij de inzet van vrijwilligers, steunende 
vrienden en inkomsten uit de Kringloopwinkel en Multifunctionele 
Ruimte. De Vinkelse Molen is een sociaal project. Mensen komen 
samen om te werken, voor een kopje koffie of voor een optreden. 
De molen is een mooie, warme plek waar mensen elkaar ontmoeten. 
De volgende stap is om in de molen ruimte te bieden aan educatie, 
recreatie en zorg. Activiteiten bij de molen die Brabant en het goede 
leven ademt. Zo bouwen we niet alleen een authentiek gebouw dat 
past bij het culturele erfgoed van Vinkel. We bouwen samen met onze 
vrijwilligers ook aan de leefbaarheid van ons dorp. Het is een project 
waar wij ontzettend trots op zijn. Een project dat volledig draait op én 
om onze mensen.

ACTIEF SINDS
2010

KVK NUMMER
50003798

BANKREKENING
NL75RABO 0127 2758 00

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Molenpad 1 
5382 KW Vinkel

EMAIL
info@vinkelsemolen.nl

WEBSITE
www.vinkelsemolen.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 30.000 - € 50.000

TYPE INKOMSTEN
Sponsoring, donaties, 
verkoop

VRIJWILLIGERS
130

PERSONEEL 
Geen

GEBRUIKERS
5.000 personen

Samen bedacht, samen gewerkt, samen 
gerealiseerd, het ultieme burgerinitiatief.
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ACTIEF SINDS
2011

KVK NUMMER
52379086

BANKREKENING
NL17ABNA 0570 7687 21

ANBI-STATUS
Nee

BEZOEKADRES
Sluisweg 
5237 KK Den Bosch

EMAIL
info@ekartweide.nl

WEBSITE
www.ekartweide.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 2.000 - € 3.000

TYPE INKOMSTEN
Subsidies

VRIJWILLIGERS
40

PERSONEEL  
Geen

GEBRUIKERS
40 personen  
+ passanten Sluisweg

STICHTING

EKARTWEIDE

Stichting Ekartweide heeft een klein stukje natuur samen met de buurt 
omgetoverd in een waar paradijsje voor vele plant- en diersoorten. 
Daarnaast zorgt dit stukje groen in de wijk voor meer verbinding 
en sociale cohesie en voor meer kennis van en oog en waardering 
voor de natuur. Daarvoor werkt Stichting Ekartweide samen met 
diverse experts en liefhebbers in de wijk. Haar droom is om in de 
toekomst ook de scholen in de buurt nadrukkelijk te betrekken en 
samen educatieve groenprojecten te realiseren, die kinderen én 
hun ouders de rijke natuur dicht bij huis laten beleven. Stichting 
Ekartweide wil met nieuwe impulsen een nog rijkere variatie aan flora 
en fauna bewerkstelligen. Het extra geld wil de stichting inzetten voor 
educatieve activiteiten en voor investeringen in nieuwe projecten.

Samen werken aan meer biodiversiteit en 
saamhorigheid in de buurt.
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NOORDERPOORT SAMEN DOEN

STICHTING

De Noorderpoort Samen Doen is een toegankelijke plek in de 
Hambaken waar wekelijks tweehonderd bewoners van uiteenlopende 
doelgroepen binnen lopen, een praatje maken en deelnemen aan 
activiteiten. We hebben een huiskamer voor bewoners die graag 
anderen ontmoeten en het leuk vinden om iets samen te ondernemen 
zoals bloemschikken en line-dance. Verder zijn in De Noorderpoort 
activiteiten die armoede verzachten, zoals een repaircafé, tuinuitleen, 
ruilhoek, vrijwillige kapsalon, gezondheidssalon en naaiatelier. 
Positieve gezondheid wordt gestimuleerd met de wekelijkse 
buurtmaaltijd en wandelroute. Wij werken samen met allerlei 
initiatieven in de wijk en stad. Vijftien vrijwilligers zijn het cement 
van de Noorderpoort Samen Doen. Zij zorgen dat de Noorderpoort 
Samen Doen een toegankelijke en gastvrije plek in de Hambaken is.

ACTIEF SINDS
2014

KVK NUMMER
60994266

BANKREKENING
NL52ING 00075684 79

ANBI-STATUS
Nee

BEZOEKADRES
Het Wielsem 21 
5231 BV Den Bosch

EMAIL
info@noorderpoort-
samendoen.nl

WEBSITE
www.noorderpoort-
samendoen.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 10.000 - € 20.000

TYPE INKOMSTEN
Subsidies, verhuur, verkoop

VRIJWILLIGERS
15

PERSONEEL 
Geen

GEBRUIKERS
500 personen

De huiskamer van de wijk Hambaken in de 
gemeente ‘s-Hertogenbosch.
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ACTIEF SINDS
1993

KVK NUMMER
41083883

BANKREKENING
NL92RABO 0184 5489 50

ANBI-STATUS
Nee

BEZOEKADRES
Sportlaan 14A 
5242 CR Rosmalen

EMAIL
info@kwekkeltje.nl

WEBSITE
www.kwekkeltje.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 20.000 - € 30.000

TYPE INKOMSTEN
Donaties, subsidies, 
sponsoring

VRIJWILLIGERS
20

PERSONEEL  
Geen

GEBRUIKERS
40.000 kinderen 
en hun verzorgers

STICHTING

SPEELTUIN ROSMALEN

Stichting Speeltuin Rosmalen exploiteert sinds 1993 Speeltuin  
‘t Kwekkeltje in Rosmalen. De speeltuin is tot stand gekomen  
via een particulier initiatief van ouders met jongere kinderen.  
Het uitgangspunt is om kinderen met en zonder handicap veilig 
samen te laten spelen. Kinderen hebben recht om gratis te spelen. 
Speeltuin het Kwekkeltje behoort tot de beste 25 Speel-Mee 
speeltuinen van Nederland. De speeltoestellen zijn voor 75% 
bespeelbaar, bereikbaar en toegankelijk voor kinderen met een 
handicap. Inmiddels is Speeltuin ‘t Kwekkeltje uitgegroeid naar  
4.000 m2 en is het veranderd van een lokale speeltuin naar een 
speeltuin voor kinderen uit de hele regio. Jaarlijks komen ruim  
40.000 kinderen met hun verzorgers naar ’t Kwekkeltje om naar 
hartenlust te spelen. In 2017 werd Speeltuin ‘t Kwekkeltje een  
van de eerste rookvrije speeltuinen in Nederland.

Kinderen met en zonder handicap hebben  
recht om gratis veilig te spelen.
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WIJKKRANT MUNTEL,  
VLIERT & ORTHENPOORT

STICHTING

De stichting Wijkkrant Muntel, Vliert & Orthenpoort brengt vijf keer 
per jaar een wijkkrant uit met als doel de samenhang in de wijk te 
bevorderen. De krant wordt door ontwikkelingen in vormgeving 
en inhoud steeds beter gelezen. De droom van de redactie is om 
verder uit te breiden: meer pagina’s, meer mogelijkheden om 
groepen bij elkaar te brengen. En daarnaast: het optimaliseren van 
de digitale mogelijkheden, zoals benutten van de samenwerking met 
buurtwebsite De Buurtkiep. Daarvoor hebben wij uw steun nodig.

ACTIEF SINDS
2016

KVK NUMMER
66870860

BANKREKENING
NL65RABO 0312 4857 43

ANBI-STATUS
Nee

BEZOEKADRES
Niet van toepassing

EMAIL
wijkkrant@ziggo.nl

WEBSITE
www.wijkkrant-mvo.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 5.000 - € 10.000

TYPE INKOMSTEN
Donaties en sponsoring, 
subsidies en advertenties

VRIJWILLIGERS
27

PERSONEEL 
Geen

GEBRUIKERS
oplage 3.600 kranten

Samenleven begint in de wijk.



MORIAAN
DEN BOSCH
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‘S-HERTOGENBOSCH 
MUZIEKSTAD

STICHTING

De Stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad organiseert sinds 1954 het 
Internationaal Vocalisten Concours ’s-Hertogenbosch (IVC). Dit is één 
van de toonaangevende klassieke zangconcoursen in de wereld.  
Elly Ameling, Nelly Miricioiu, Jard van Nes, Thomas Hampson en 
Lenneke Ruiten hebben hier hun eerste stappen naar wereldroem 
gezet. Het IVC is voor nu nog onbekende jonge talenten een 
essentiële stap op weg naar de grote opera en concert podia.  
Wij organiseren niet alleen een prachtig evenement maar 
leveren ook een grote bijdrage aan de mondiale bekendheid 
van ’s-Hertogenbosch. Behalve het concours organiseert het IVC 
masterclasses en Summer Schools. Het IVC wil zoveel mogelijk 
mensen klassieke zang laten ontdekken en meebeleven. Dit doen  
wij ook door bijdragen te leveren aan de Bach Cantates, de Passies  
in de regio en Opera & Brunch concerten in Theater aan de Parade.  
Zie jonge zangers zich tot wereldsterren ontwikkelen: draag bij  
aan het IVC.

ACTIEF SINDS
1954

KVK NUMMER
41080527

BANKREKENING
NL18FVLB 0225 2002 28

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Niet van toepassing

EMAIL
info@ivc.nu

WEBSITE
www.ivc.nu

UITGAVEN PER JAAR 
€ 500.000 - € 1.000.000

TYPE INKOMSTEN
Recettes, deelnamegelden, 
donaties, sponsoring, 
subsidies

VRIJWILLIGERS
22

PERSONEEL 
4

GEBRUIKERS
25.000 bezoekers

Discovering and developing voices
all over the world.
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ACTIEF SINDS
1992

KVK NUMMER
41084796

BANKREKENING
NL17RABO 0194 3769 82

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Ackersdijckstraat 25
5212 GK Den Bosch

EMAIL
info@beiaardonline.nl

WEBSITE
www.beiaardonline.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 10.000 - € 20.000

TYPE INKOMSTEN
Subsidies, donaties, 
collectes

VRIJWILLIGERS
10

PERSONEEL  
Geen

GEBRUIKERS
500 personen

STICHTING

‘S-HERTOGENBOSSCHE 
BEIAARD-STICHTING

In 1992 is de Bossche Beiaardstichting opgericht met als voornaamste 
doel de kennis over de beiaards en de belangstelling voor het 
beiaardspel te bevorderen en meer specifiek voor het bespelen van 
de twee bijzondere beiaards in ’s-Hertogenbosch. Om een breed 
publiek kennis te laten maken met de vele muzikale mogelijkheden 
van een beiaard zijn door de Bossche Beiaardstichting in de 
afgelopen jaren vele speciale beiaardconcerten georganiseerd. 
Verder ontwikkelen wij een lesprogramma voor basisscholen 
genaamd ‘Hemelse tonen’. In samenwerking met de stadsbeiaardier 
van ‘s-Hertogenbosch is daar een element aan toegevoegd: niet 
alleen maar kijken naar de beiaardier, maar ook zelf de beiaard leren 
bespelen. Hiervoor is in samenwerking met de stadsbeiaardier Joost 
van Balkom de Bossche beiaardschool opgericht. Tevens bieden wij 
de mogelijkheid om 24 uur per dag via webcams ‘live’ mee te kijken 
op De Parade en in de toren tijdens bespelingen van het carillon.

Bossche beiaards, een bijzonder cultuurhistorisch 
erfgoed waar ‘s-Hertogenbosch trots  

en uiterst zuinig op moet zijn.
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‘S-HERTOGENBOSSCHE  
MONUMENTENZORG

STICHTING

De Stichting ‘s-Hertogenbossche Monumentenzorg is in 1949 
opgericht door burgemeester mr. H.J.M. Loeff. Hij was bezorgd  
over de slechte toestand van de monumentale gebouwen in de  
stad en zag een duidelijke rol voor een particuliere stichting. De stad 
‘s-Hertogenbosch en zijn directe omgeving bezit een schat aan sporen 
uit het verleden. Dit zijn gebouwen, stratenpatronen, landschappen 
en rivierlopen, die in de loop der tijden door mensenhanden zijn 
gevormd en voorzien zijn van verhalen. Dit bezit is zeer kwetsbaar 
en staat onder constante druk van vele andere belangen, van 
bijvoorbeeld politieke, economische, logistieke, stedenbouwkundige 
en ecologische aard. Wij staan voor het behoud en de toekomst  
van Bossche monumenten in hun cultuurhistorische omgeving.  
Met respect voor en kennis van het verleden willen wij verbinden  
met toekomstige generaties. Door monumenten levend te houden  
zijn ze een blijvende inspiratie voor een ieder.

ACTIEF SINDS
1949

KVK NUMMER
41084617

BANKREKENING
NL25RABO 0191 6584 13

ANBI-STATUS
Nee

BEZOEKADRES
Water en Vuurplein 5
5211 WS Den Bosch

EMAIL
info@s-hertogenbossche
monumentenzorg.nl

WEBSITE
www.s-hertogenbossche
monumentenzorg.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 1.000 - € 2.000

TYPE INKOMSTEN
Donaties

VRIJWILLIGERS
8

PERSONEEL 
Geen

GEBRUIKERS
600 personen

Wij staan voor behoud en toekomst 
van Bossche monumenten in hun 

cultuurhistorische omgeving.
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ACTIEF SINDS
1969

KVK NUMMER
73610119

BANKREKENING
NL30INGB 0684 4585 43

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Hinthamerstraat 72-74
5211 MR Den Bosch

EMAIL
info@bibliotheekdenbosch.nl

WEBSITE
www.babeldenbosch.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 6.000.000 - € 7.000.000

TYPE INKOMSTEN
Contributies, donaties, 
subsidies

VRIJWILLIGERS
460

PERSONEEL  
80

GEBRUIKERS
75.000 gebruikers en 
520.000 bezoekers

STICHTING

BABEL ‘S-HERTOGENBOSCH  
EN OMSTREKEN

Babel daagt iedereen uit om samen te bouwen aan verbindingen 
tussen personen, maatschappelijke en culturele organisaties in de 
stad en om elkaar te verstaan. Die verbinding en dat wederzijds 
begrip brengen wij tot stand door een programmering waarin muziek, 
literatuur, beeldende kunst en theater ingezet wordt om individuen  
te laten groeien (bijvoorbeeld voorlezen voor de allerkleinsten,  
maar ook voor dementerende mensen); door projecten op te zetten 
voor laaggeletterden, nieuwkomers en minder bedeelden (zoals ons 
Taalhuis); door onze fysieke plek die ruimte biedt voor ontmoetingen 
en debat (bijvoorbeeld RUW); door het onderwijs te ondersteunen; 
door aan te sluiten bij lokale kunst en cultuur initiatieven; door een 
plek te bieden waarin iedereen zijn/haar talenten kan ontdekken en 
ontwikkelen (bijvoorbeeld Art United). Dit doet Babel allemaal vanuit 
onze centrale huisvesting aan de Hinthamerstraat 72-74.

Het gevoel dat je vandaag
net iets groter bent dan je gisteren was.
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BOSSCHE KLOKKENLUIDERS GILDE

STICHTING

Het Bossche Klokkenluiders Gilde heeft primair tot doelstelling het 
op een deskundige wijze handmatig luiden van klokken. Wij willen 
dit bereiken door acties voor het behoud van klokken en het weer 
handmatig luiden van klokken. Het Gilde bevordert zodoende de 
belangstelling voor dit klinkend erfgoed, ook in samenwerking met 
anderen die soortgelijk doel nastreven. Een bijzondere positie is er 
voor de St. Janstoren. Zij beschikt over het elfgelui dat op gezette 
tijden haar spel laat horen. Het is onze grootste wens om deze 
prachtige klokken met de hand te kunnen luiden.

ACTIEF SINDS
2017

KVK NUMMER
69650683

BANKREKENING
NL12RABO 0323 5905 78

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Niet van toepassing

EMAIL
info@klokluiden.nl

WEBSITE
www.klokluiden.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 2.000 - € 3.000

TYPE INKOMSTEN
Donaties

VRIJWILLIGERS
16

PERSONEEL 
Geen

GEBRUIKERS
200 personen

Geeft de Bossche klok een stem.
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ACTIEF SINDS
1999

KVK NUMMER
17122995

BANKREKENING
NL41TRIO 0197 6926 72

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Sint Josephstraat 18 
5211 JN Den Bosch

EMAIL
info@festivalcement.nl

WEBSITE
www.festivalcement.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 500.000 - € 1.000.000

TYPE INKOMSTEN
Donaties en subsidies

VRIJWILLIGERS
900

PERSONEEL  
11

GEBRUIKERS
9.000 bezoekers

STICHTING

CEMENT

Stichting Cement organiseert jaarlijks het Festival Cement. Dit is 
een negendaags evenement in ’s-Hertogenbosch voor de nieuwe 
generatie talentvolle Nederlandse en Vlaamse theatermakers, 
choreografen en toneelschrijvers. Met haar inspanningen levert 
Festival Cement inmiddels een belangrijke bijdrage aan de 
talentontwikkeling. In het intieme festivalhart zit je aan tafel bij de 
makers en ontmoet je andere nieuwsgierige cultuurliefhebbers.  
Op allerlei locaties zit je met je neus bovenop bijzondere 
voorstellingen. Naast het jaarlijkse festival houdt Stichting Cement 
zich gedurende het jaar bezig met de ontwikkeling van talent. 
Stichting Cement biedt makers de kans om een eigen voorstelling 
te ontwikkelen onder de vleugels van het festival. Zij werken samen 
met verschillende partijen in de stad en daarbuiten. Met elke bijdrage 
kunnen meer talenten de kans worden geboden om hun voorstelling 
op Festival Cement te tonen of te ontwikkelen.

Festival Cement, podium voor 
talentontwikkeling in theater en dans in 

‘s-Hertogenbosch.



KUNST & CULTUUR22

COR UNUM

STICHTING

Cor Unum maakt met hoofd, hart en ziel keramische producten,  
niet voor geld, macht of status, maar uit liefde voor het ambacht.  
Deze passie onderscheidt Cor Unum van vrijwel elke andere 
organisatie. Het geeft het centrum een enorme (veer)kracht.  
Cor Unum heeft zich ontwikkeld tot een keramisch centrum waar 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, reïntegranten, studenten  
en vormgevers samen werken. Samen met onze vrijwilligers koesteren 
wij een ambitie: het produceren en in de markt zetten van mooie 
keramische producten. De basis van Cor Unum ligt in de sociale 
werkvoorziening. Bij Cor Unum wordt niets verspild en zo veel 
mogelijk hergebruikt. Samen met jonge en gevestigde designtalenten 
zijn wij continu op zoek naar het innoveren en verduurzamen van het 
keramisch proces. Cor Unum is toe aan nieuwe ovens, een investering 
die een zware wissel trekt op onze organisatie. Met uw donatie helpt u 
deze onmisbare schakel in het productieproces aan te schaffen.

ACTIEF SINDS
2012

KVK NUMMER
54094747  

BANKREKENING
NL22RABO 0168 9584 30

ANBI-STATUS
Nee

BEZOEKADRES
Vughterstraat 270 
5211 GR Den Bosch

EMAIL
info@corunum-ceramics.nl

WEBSITE
www.corunum-ceramics.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 200.000 - € 500.000

TYPE INKOMSTEN
Verkoop en donaties

VRIJWILLIGERS
15

PERSONEEL 
39

GEBRUIKERS
75 personen

Cor Unum werkt met hoofd,  
hart en ziel.
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ACTIEF SINDS
2006

KVK NUMMER
17153678

BANKREKENING
NL91RABO 0121 5854 92

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Niet van toepassing

EMAIL
info@degroenevesting.nl

WEBSITE
www.degroenevesting.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 2.000 - € 3.000

TYPE INKOMSTEN
Donaties en sponsoring

VRIJWILLIGERS
70

PERSONEEL  
Geen

GEBRUIKERS
700 personen

STICHTING

DE GROENE VESTING

Stichting De Groene Vesting wil, met focus op verleden,  
heden en toekomst, de ‘Linie uit 1629’ op de kaart zetten zodat  
in de prachtige ommelanden van ‘s-Hertogenbosch natuur, fietsen, 
wandelen, cultuurhistorie, hierop gerichte verbrede agrarische 
activiteiten en accomodaties, worden ontwikkeld.  
Zowel aansprekend en uitnodigend voor de inwoners in stad en 
omgeving als voor toeristen en recreanten uit alle windrichtingen. 
Zo worden we een regio met ‘s-Hertogenbosch als hart maar met de 
groene, aantrekkelijke gebieden met een bijzonder landschap, unieke 
natuur en biodiversiteit én zichtbare en beleefbare cultuurhistorie als 
longen. ‘s-Hertogenbosch en ommelanden, een vitale en dynamische 
regio waar het goed wonen, werken en recreëren is.

We gaan voor een levende linie in de groene 
regio om ‘s-Hertogenbosch.
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DRUMFANFARE AMANTIUS

VERENIGING

Amantius is een muziekvereniging met drie orkesten: de Show- & 
Marchingband, Jong Amantius en de StageBand. Muzikaal is Amantius 
springlevend! Wij hebben een goede aanwas van jeugdleden, 
doordat we een prima opleiding aanbieden en een lage contributie 
hanteren. Binnen de vereniging hangt een prettige sfeer met goede 
sociale banden. In ‘Jong Amantius’ spelen de jongste leerlingen 
tussen acht en vijftien jaar. In dit orkest leren zij, tijdens hun opleiding, 
gezamenlijk musiceren. Met dit orkest gaan we ook ‘de straat op’ 
zodat zij het exerceren leren en op hun zestiende jaar de overstap 
naar de Show- & Marchingband kunnen maken. Wij hechten aan het 
versterken van de onderlinge band. We ondernemen ook activiteiten 
naast het musiceren, repeteren en optreden en dat bevordert 
sociale vaardigheden. Alle drie orkesten in het nieuw steken is een 
begrotelijke zaak. Onze huidige uniformen hebben hun beste tijd 
gehad. Dit terwijl onze muzikale kwaliteit bovengemiddeld is.

ACTIEF SINDS
1984

KVK NUMMER
40218086

BANKREKENING
NL50RABO 0121 9655 97

ANBI-STATUS
Nee

BEZOEKADRES
van Broeckhovenlaan 4A 
5213 HX Den Bosch

EMAIL
manager@amantius.nl

WEBSITE
www.amantius.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 75.000 - € 100.000

TYPE INKOMSTEN
Contributies, donaties, 
sponsoring, subsidies

VRIJWILLIGERS
25

PERSONEEL 
Geen

GEBRUIKERS
155 personen

Amantius, een Bossche muziekvereniging  
die stoelt op onderlinge band  

en fraaie klanken.
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ACTIEF SINDS
1967

KVK NUMMER
40216006

BANKREKENING
NL93RBRB 0667 2106 28

ANBI-STATUS
Nee

BEZOEKADRES
Asmunt 3
5236 AS Empel

EMAIL
info@exempel.net

WEBSITE
www.exempel.net

UITGAVEN PER JAAR 
€ 75.000 - € 100.000

TYPE INKOMSTEN
Contributies, donaties, 
sponsoring, subsidies, 
verkoop

VRIJWILLIGERS
100

PERSONEEL  
1

GEBRUIKERS
100 muzikanten 
en 10.000 bezoekers

VERENIGING

DRUMFANFARE 
EXEMPEL

Drumfanfare Exempel bestaat uit drie orkesten, ruim 100 muzikanten 
en 100 vrijwilligers. Het bekendste orkest is onze marchingband die 
de laatste decennia doorgegroeid is naar de top van de Nederlandse 
marchingbands. Dit ruim 60-koppige orkest met een gemiddelde 
leeftijd van 25 jaar neemt deel aan het Wereld Muziek Concours en 
behaalt daar gouden medailles op zowel mars als show. Jong Exempel 
is de kweekvijver voor nieuwe leden van de marchingband. Jonge 
nieuwe leden worden met het opleidingsprogramma “Expeditie” 
professioneel opgeleid en gestimuleerd om erkende diploma’s te 
behalen. De jongste leden zijn de Rangers. Door op basisscholen 
muzieklessen te verzorgen zowel binnen het lesprogramma als in 
aansluiting op de schooltijden worden nieuwe jeugdleden geworven. 
Next vormt het derde orkest van de vereniging. Als de marchingband 
fysiek of qua belasting iemand teveel wordt, is er plaats om lid te 
blijven van de vereniging bij het podiumorkest Next.

Marchingbandmuziek voor jong en oud; 
optimaal niveau in de juiste combinatie met 

Brabantse gezelligheid!
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DUKEBOX

STICHTING

DukeBox biedt en organiseert projecten en een fysieke plek waar 
liefhebbers en beoefenaars van “urban culture” terecht kunnen. 
Hierdoor kunnen zij zowel hun sociale, creatieve als  
hun ondernemende kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen. 
Kruisbestuiving en ontmoeting staan centraal en ontdekken, 
uitproberen en experimenteren mag. Extra financiële middelen 
worden geïnvesteerd in projecten die gericht zijn op talent- en 
persoonlijke ontwikkeling van jongeren in ‘s-Hertogenbosch.

ACTIEF SINDS
2015

KVK NUMMER
67099238

BANKREKENING
NL93RABO 0319 0490 35

ANBI-STATUS
Nee

BEZOEKADRES
Buitendijk 2
5211 WJ Den Bosch

EMAIL
info@dukebox.nl

WEBSITE
www.dukebox.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 50.000 - € 75.000

TYPE INKOMSTEN
Subsidies, sponsoring, 
verkoop

VRIJWILLIGERS
40

PERSONEEL 
4

GEBRUIKERS
100 personen

DukeBox,  
hét urban productiehuis van 073.
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ACTIEF SINDS
2014

KVK NUMMER
60847522

BANKREKENING
NL94RABO 0317 6759 82

ANBI-STATUS
Nee

BEZOEKADRES
Niet van toepassing

EMAIL
secretariaat@effectfestival.nl

WEBSITE
www.effectfestival.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 100.000 - € 150.000

TYPE INKOMSTEN
Donaties, sponsoring, 
subsidies

VRIJWILLIGERS
70

PERSONEEL  
Geen

GEBRUIKERS
10.000 bezoekers

STICHTING

EFFECT

Stichting eFFect organiseert jaarlijks het eFFectFestival. Dit is een 
sociale/maatschappelijke/culturele manifestatie, die uitmondt in 
manifestaties van sociale projecten, culturele uitspattingen en 
vernieuwende producten die mensen en bedrijven samen hebben 
gecreëerd. EFFect gaat over binden en verbinden, ontmoeten, 
ontdekken, inspireren, leren, samenwerken en vooral doen!  
Wij verbinden mensen uit alle segmenten van de samenleving: jong 
en oud, met en zonder ‘beperking’, kunstenaars en boeren, burgers 
en buitenlui. EFFect is een platform voor mensen en initiatieven die 
een positief effect willen hebben op hun omgeving en de toekomst. 
Een netwerk van mensen die werken aan duurzame verandering.  
Het eFFect Festival wil een vast terrein en onderkomen realiseren, 
waar het hele jaar door gewerkt kan worden aan de realisatie van  
de doelstellingen.

Een positief effect uitoefenen  
op een duurzame samenleving.
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GRAFISCH ATELIER  
DEN BOSCH

STICHTING

Het Grafisch Atelier Den Bosch is een werkplaats, waar 
geëxperimenteerd kan worden met de grafische technieken.  
Een plek in de Willem Twee, waar kunstenaars, vormgevers, 
studenten, scholieren, amateurs en andere geïnteresseerden 
zelfstandig kunnen werken, cursussen en workshops kunnen volgen, 
kunnen exposeren en tentoonstellingen komen bekijken. Het atelier 
is zes dagen per week geopend. De werkplaats houdt vakkennis 
over de ambachtelijke grafische technieken levend. Voor jongeren 
is het belangrijk om weer te leren maken, voor hun persoonlijke 
ontwikkeling maar ook voor het behoud van dit culturele kapitaal. 
Aan het Grafisch Atelier Den Bosch is een grote groep vrijwilligers 
verbonden. Giften zullen gebruikt worden om meer jongeren en jonge 
kunstenaars kennis te laten maken met het gevoel van verwondering, 
als hun zelfgemaakte werk onder de pers vandaan rolt.

ACTIEF SINDS
1990

KVK NUMMER
41082086

BANKREKENING
NL21INGB 0005 2754 72

ANBI-STATUS
Nee

BEZOEKADRES
Boschdijkstraat 100
5211 VD Den Bosch

EMAIL
info@gadenbosch.nl

WEBSITE
www.gadenbosch.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 100.000 - € 150.000

TYPE INKOMSTEN
Subsidies, donaties, 
vergoedingen, verkoop

VRIJWILLIGERS
16

PERSONEEL 
5

GEBRUIKERS
1.500 gebruikers en 1.800 
bezoekers

Get your grafiek on! Leer denken door 
te doen met grafische technieken.
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ACTIEF SINDS
1978

KVK NUMMER
40217278

BANKREKENING
NL18RABO 0137 5188 62

ANBI-STATUS
Nee

BEZOEKADRES
Prins Berhardplein 10
5391 AR Nuland

EMAIL
info@nuwelant.nl

WEBSITE
www.nuwelant.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 5.000 - € 10.000

TYPE INKOMSTEN
Contributies, sponsoring, 
subsidies, verkoop 
verenigingsblad

VRIJWILLIGERS
35

PERSONEEL  
Geen

GEBRUIKERS
500 personen

VERENIGING

HEEMKUNDEWERKGROEP 
NUWELANT

Een groot publiek gemakkelijk toegang kunnen geven tot  
de geschiedenis van Nuland, Heeseind en Kruisstraat.  
Dat is het streven van de Heemkundewerkgroep Nuwelant.  
Wij verzamelen, documenteren en archiveren de geschiedenis  
van Nuland, Heeseind en Kruisstraat en verrichten opgravingen,  
bodem- en gebouwenonderzoek. Op basis van het verzamelde 
materiaal geeft de werkgroep boeken uit, verzorgt lezingen, 
presentaties en filmavonden en bouwt aan een Nulands  
Historisch Documentatiecentrum.

Bewaar het goede  
voor later.
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HERDENKINGSCONCERT 
‘S-HERTOGENBOSCH

STICHTING

De Stichting Herdenkingsconcert ’s-Hertogenbosch verzorgt tijdens  
de Nationale Dodenherdenking op 4 mei te ’s-Hertogenbosch  
een Herdenkingsconcert na afloop van de kranslegging.  
Wij vinden het samen herdenken in deze tijd van oorlog, geweld en 
vluchtelingenproblematiek meer dan ooit noodzakelijk. Hiervoor is 
jaarlijks veel geld nodig, en uw donatie is daarbij van groot belang.

ACTIEF SINDS
2015

KVK NUMMER
65494997

BANKREKENING
NL09RABO 0191 9699 74

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Bachstraat 30
5216 ER Den Bosch

EMAIL
info@herdenkings
concertdenbosch.nl

WEBSITE
www.herdenkings
concertdenbosch.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 5.000 - € 10.000

TYPE INKOMSTEN
Subsidie, sponsoring,  
donaties

VRIJWILLIGERS
15

PERSONEEL 
Geen

GEBRUIKERS
800 bezoekers

Samen herdenken; in deze tijd van oorlog, 
geweld en vluchtelingenproblematiek 

meer dan ooit belangrijk.
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ACTIEF SINDS
1837

KVK NUMMER
41081643

BANKREKENING
NL22RABO 0162 5440 14

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Verwersstraat 41 
5211 HT Den Bosch

EMAIL
info@hnbm.nl

WEBSITE
www.hnbm.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 10.000.000 - € 11.000.000

TYPE INKOMSTEN
Subsidies, verkoop, 
sponsoring, donaties

VRIJWILLIGERS
15

PERSONEEL  
39

GEBRUIKERS
200.000 bezoekers

STICHTING

HET NOORDBRABANTS  
MUSEUM

Het Noordbrabants Museum is een toonkamer van de schatten 
uit de Zuid-Nederlandse kunst en cultuur, én een podium voor 
toonaangevende (inter)nationale kunstenaars. Een kloppend cultureel 
hart voor Brabant en ’s-Hertogenbosch. Het Noordbrabants Museum 
heeft de ambitie zich blijvend te positioneren als een van de 
belangrijkste Nederlandse musea buiten de Randstad, een must-see 
voor elke Brabander, met een groeiende landelijke en internationale 
uitstraling en reputatie. Het museum wil jaarlijks minimaal 200.000 
bezoekers ontvangen en hen een uitstekende klantbeleving 
geven. Het Noordbrabants Museum heeft met de bijzondere steun 
van veel partijen en particulieren drie werken van Vincent van 
Gogh aangekocht. Hierdoor koppelt het museum Van Gogh nog 
nadrukkelijker aan het museum en de provincie Noord-Brabant.  
Deelt u het enthousiasme voor kunst, erfgoed en Brabant en wilt  
u de plannen ondersteunen? Het museum gaat graag met u in 
gesprek zodat Het Noordbrabants Museum ook úw museum is.

Het kloppend cultureel hart van 
‘s-Hertogenbosch en Brabant met een 

stimulerend effect op de eigen samenleving.
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JAZZ IN DUKETOWN

STICHTING

Jazz in Duketown is het grootste gratis Jazzfestival van Nederland.  
Wij zijn volop in ontwikkeling en groeien naar één van de  
top-jazzfestivals in Nederland, met professionele bands, internationale 
toppers, jonge talenten en ruimte voor educatie en samenwerking. 
Het festival heeft in 2017 een nieuwe stap gezet. De markt in het hart 
van ’s-Hertogenbosch heeft statuur gekregen met een groter podium. 
Er kunnen nu meer bezoekers worden ontvangen en hoogwaardige 
jazzmuziek worden gepresenteerd in een setting, waar luisteren 
prevaleert boven feesten en socializen. Hierdoor komen meer mensen 
van buiten de regio naar ’s-Hertogenbosch. We leggen verbindingen 
met internationale festivalbezoekers. Dit willen we versterken en 
stabiliseren én ervoor blijven zorgen dat zoveel mogelijk mensen, 
ook met een kleinere beurs, kunnen genieten van alle facetten van 
jazzmuziek. Daarom willen wij dat het festival gratis toegankelijk blijft!

ACTIEF SINDS
1982

KVK NUMMER
41081951

BANKREKENING
NL71RABO 0121 9068 25

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Sint Josephstraat 18
5211 NJ Den Bosch

EMAIL
info@jazzinduketown.nl

WEBSITE
www.jazzinduketown.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 200.000 - € 500.000

TYPE INKOMSTEN
Donaties, sponsoring, 
fondsen, subsidies,  
verkoop merchandise, 
vrienden

VRIJWILLIGERS
160

PERSONEEL 
Geen

GEBRUIKERS
155.000 bezoekers

Jazz in Duketown is het grootste gratis 
(openlucht) jazzfestival in Nederland.
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ACTIEF SINDS
1970

KVK NUMMER
4108114

BANKREKENING
NL94RABO 0154 4025 75

ANBI-STATUS
Nee

BEZOEKADRES
De Demkes 2
5381 EC Vinkel

EMAIL
info@kafland.nl

WEBSITE
www.kafland.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 10.000 - € 20.000

TYPE INKOMSTEN
Donaties, sponsoring, 
subsidies, verkoop

VRIJWILLIGERS
50

PERSONEEL  
Geen

GEBRUIKERS
2.000 personen

STICHTING

KAFLAND

Kafland organiseert jaarlijks het carnaval voor het gehele dorp Vinkel. 
Daarnaast verzorgen we gedurende het jaar diverse evenementen om 
de sfeer in het dorp te bevorderen. Door commissies is er een groot 
draagvlak binnen de Vinkelse gemeenschap. Iedereen is welkom om 
hierbij aan te sluiten.

Carnavallen? Dat doen we in 
Kafland met z’n allen!
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KONINKLIJK ERKENDE HARMONIE 
OUDE POST ‘S-HERTOGENBOSCH

VERENIGING

De Vereniging Harmonie Oude Post biedt haar leden ontspanning 
en muzikale uitdaging. Naar buiten bieden wij in onze activiteiten 
afwisseling en variatie op creatief, muzikaal en artistiek gebied. 
Kenmerk van onze activiteiten is dat ze vernieuwend zijn en bijdragen 
aan de zichtbaarheid in ‘s-Hertogenbosch. Iedere twee jaar geeft 
Harmonie Oude Post een groot concert. Dit alles als opmaat naar ons 
100-jarig bestaan in 2023. Niet alleen voor deze activiteiten, maar met 
name ook voor algemene middelen van de vereniging als huisvesting, 
kleding en instrumentarium is een (gerichte) bijdrage welkom.

ACTIEF SINDS
1923

KVK NUMMER
40215032

BANKREKENING
NL49RABO 0300 6280 72

ANBI-STATUS
Nee

BEZOEKADRES
De Fuik 9 
5223 KT Den Bosch

EMAIL
secretaris@oudepost.eu

WEBSITE
www.oudepost.eu

UITGAVEN PER JAAR 
€ 20.000 - € 30.000

TYPE INKOMSTEN
Contributies, donaties, 
sponsoring, subsidies

VRIJWILLIGERS
8

PERSONEEL 
2

GEBRUIKERS
56 actieve leden

Harmonie Oude Post, ontspanning en 
inspanning worden verbonden middels muziek.
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ACTIEF SINDS
1894

KVK NUMMER
40215645

BANKREKENING
NL90RABO 0121 3360 26

ANBI-STATUS
Nee

BEZOEKADRES
St. Crispijnstraat 48 
5211 ZC Den Bosch

EMAIL
info@koninklijke-harmonie.nl

WEBSITE
www.koninklijke-
harmonie.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 50.000 - € 75.000

TYPE INKOMSTEN
Optredens, contributies, 
subsidies, donaties

VRIJWILLIGERS
8

PERSONEEL  
Geen

GEBRUIKERS
102 leden en veel toehoorders

VERENIGING

KONINKLIJKE HARMONIE 
‘S-HERTOGENBOSCH

In 2019 bestaat de Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch 125 
jaar. Zij is daarmee in ‘s-Hertogenbosch de oudste en enige 
vereniging met het predikaat Koninklijk. Koninklijke Harmonie 
’s-Hertogenbosch maakt zich sterk voor een goed cultureel klimaat 
door de uitvoering van concerten en andersoortige optredens. 
Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch werd in februari 1894 
opgericht als Vereniging Neerlandia en werd 1 augustus 1894 
“geadopteerd” als bedrijfsvereniging van de sigarenfabrieken Goulmy 
en Baar. Na het faillissement van de sigarenfabrieken in 1929 is zij 
op eigen benen komen te staan onder de huidige naam, Koninklijke 
Harmonie ’s-Hertogenbosch. Donaties worden aangewend voor de 
opleiding van jeugdige leden, zodat de “Koninklijke” zich kan blijven 
presenteren op een manier die recht doet aan een harmonie met zo’n 
rijke historie en waardevolle toekomst.

Koninklijke Harmonie ‘s-Hertogenbosch: 
Modern en vol passie!
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MUSEUM SLAGER

STICHTING

Museum Slager verwerft en stelt beeldende kunst ten toon die is 
vervaardigd door leden van de kunstenaarsfamilie Slager en aan deze 
familie verwante personen. De verzameling dateert van ongeveer het 
jaar 1850 en is afkomstig van kunstenaars die in ‘s-Hertogenbosch 
en omgeving gewerkt hebben. Andere in de sfeer en stijl passende 
kunstuitingen uit ‘s-Hertogenbosch en omgeving en sfeerversterkende 
voorwerpen kunnen in onze collectie worden opgenomen.

ACTIEF SINDS
1968

KVK NUMMER
41080382

BANKREKENING
NL22INGB 0001 0253 99

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Choorstraat 8 - 16
5211 KZ Den Bosch

EMAIL
info@museumslager.com

WEBSITE
www.museumslager.com

UITGAVEN PER JAAR 
€ 75.000 - € 100.000

TYPE INKOMSTEN
Donaties, subsidies, 
verhuur, verkoop

VRIJWILLIGERS
50

PERSONEEL 
1

GEBRUIKERS
8.000 bezoekers

Het tonen van werken van acht leden van de 
familie Slager en gerelateerde kunstenaars.
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ACTIEF SINDS
1999

KVK NUMMER
17121113

BANKREKENING
NL05INGB 0681 5805 18

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Zusters van 
Orthenpoort 20 - 27
5211 ND Den Bosch

EMAIL
info@gemintemuzejum.org

WEBSITE
www.gemintemuzejum.org

UITGAVEN PER JAAR 
€ 30.000 - € 50.000

TYPE INKOMSTEN
Entreegelden, sponsoring, 
donaties

VRIJWILLIGERS
52

PERSONEEL  
Geen

GEBRUIKERS
5.000 bezoekers

STICHTING

NATIONAAL CARNAVALSMUSEUM 
“OETELDONKS GEMINTEMUZEJUM”

De Stichting exploiteert het Nationaal carnavalsmuseum “Oeteldonks 
Gemintemuzejum”. Dit Muzejum is opgericht om de relicten uit 
de rijke carnavalshistorie van het carnaval in ‘s-Hertogenbosch te 
conserveren en toegankelijk te maken voor het publiek. Tevens 
worden in het Muzejum bestaande rituele vieringen van het mondiale 
carnaval getoond. Onze vrijwilligers doen historisch onderzoek 
naar carnaval als cultureel evenement en zij ontwikkelen educatieve 
programma’s. Wij hebben een prachtige jeugdhoek en verzorgen 
rondleidingen voor lagere en middelbare scholieren. Het Muzejum 
heeft een uitgebreide carnavalsbibliotheek met honderden boeken 
over carnavals, uitgebreide documentatie, vele cd’s met muziek,  
dvd’s en video’s van mondiale carnavalstradities. Op afspraak kan 
onderzoek verricht worden en kunnen studenten werken aan een 
scriptie. Toekomstige donaties willen wij graag gebruiken voor 
aankoop van nieuwe carnavalsobjecten en voor het organiseren  
van wissel-tentoonstellingen en tentoonstellingen van kunstenaars  
met een carnavaleske inslag.

Misschien wel het leukste museum van 
‘s-Hertogenbosch en omstreken.

Nationaal Carnavalsmuseum

Nationaal Carnavalsmuseum
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STADSPIJPERS VAN 
‘S-HERTOGENBOSCH

STICHTING

De Stadspijpers van ‘s-Hertogenbosch is een renaissance 
muziekgezelschap dat is ontstaan als opvolgers van de Stadspijpers  
uit de middeleeuwen. De stadspijpers vertegenwoordigden van 
oudsher het Stadsbestuur bij ontvangsten en proclamaties. In 
1984 werd het initiatief genomen om dit gezelschap opnieuw 
op te richten. Sindsdien treden zij op bij evenementen van de 
Gemeente ‘s-Hertogenbosch en bij belangrijke ontvangsten van het 
gemeentebestuur. De kleding die wordt gedragen bij de optredens  
is gebaseerd op de bekende kleding in de zestiende eeuw.  
De muziek die wordt gespeeld is uit die tijd en wordt uitgevoerd  
op semi-authentieke instrumenten. De extra bijdragen worden 
besteed aan de noodzakelijke vervanging van de historische  
kleding en instrumenten.

ACTIEF SINDS
2001

KVK NUMMER
17140476

BANKREKENING
NL29RABO 0318 2931 02

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Elzenstraat 4 
5213 AZ Den Bosch

EMAIL
info@stadspijpers.nl

WEBSITE
www.stadspijpers.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 10.000 - € 20.000

TYPE INKOMSTEN
Eigen bijdragen, donaties, 
optredens, subsidies

VRIJWILLIGERS
15

PERSONEEL 
Geen

GEBRUIKERS
15.000 bezoekers

Stadspijpers van ‘s-Hertogenbosch is het enige 
stadspijpers ensemble in Nederland.

1.  Uit de collectie Het NoordBrabants  
Museum, ’s-Hertogenbosch

1.
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ACTIEF SINDS
2011

KVK NUMMER
52780708

BANKREKENING
NL46RABO 0108 8056 97

ANBI-STATUS
Nee

BEZOEKADRES
Niet van toepassing

EMAIL
info@tempelvanempel.nl

WEBSITE
www.tempelvanempel.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 2.000 - € 3.000

TYPE INKOMSTEN
Donaties en subsidies

VRIJWILLIGERS
25

PERSONEEL  
Geen

GEBRUIKERS
1.500 personen

STICHTING

TEMPEL VAN EMPEL

Stichting Tempel van Empel wil de geschiedenis van Empel beleefbaar 
maken. Wij hebben aandacht voor de gehele geschiedenis van Empel, 
zoals Empel in de tachtigjarige oorlog, het wonder van Empel en de 
evacuatie ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. De focus ligt echter 
op het Romeinse verleden. Kerndoel is het weer zichtbaar maken 
in het landschap van de Romeinse tempel die 2000 jaar geleden in 
Empel heeft gestaan. Deze tempel is eind jaren tachtig opgegraven. 
Veel vondsten, destijds gedaan, staan in Het Noordbrabants Museum. 
Op de originele locatie herinnert niets meer aan deze tempel.  
Om onze doelstelling te verwezenlijken organiseren wij lezingen  
die aandacht besteden aan de Romeinse geschiedenis.  
Tweemaal is een historische dag georganiseerd met re-enactors  
en kinderactiviteiten om de Empelse geschiedenis tastbaar  
te maken. Deze historische dagen waren een groot succes.

Beleefbaar maken van het 
Romeinse verleden van Empel.
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THEATERFESTIVAL BOULEVARD

STICHTING

Theaterfestival Boulevard is voor de leek en de liefhebber, voor 
jong en oud, voor de kunstprofessional en voor het gezin dat een 
dagje uit gaat. Voor iedere smaak, voor iedere portemonnee, op 
unieke locaties in en om ’s-Hertogenbosch. Theaterfestival Boulevard 
presenteert theater, dans, muziek(theater) en kunstvormen die niet in 
een hokje passen. Opmerkelijk en actueel werk van binnen en buiten 
Europa voor een groot en nieuwsgierig publiek. U steunt ons in het 
realiseren van kwalitatieve (inter)nationale producties en het optimaal 
toegankelijk maken van ons programma voor bezoekers, jong en oud, 
valide en mindervalide, rijk en arm.

ACTIEF SINDS
1997

KVK NUMMER
41086322

BANKREKENING
NL51SNSB 0957 4266 82

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Sint Josephstraat 19
5211 NJ Den Bosch

EMAIL
info@festivalboulevard.nl

WEBSITE
www.
theaterfestivalboulevard.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 3.000.000 - € 4.000.000

TYPE INKOMSTEN
Verkoop, contributies, 
donaties, sponsoring, 
subsidies

VRIJWILLIGERS
250

PERSONEEL 
10

GEBRUIKERS
140.000 bezoekers

Theaterfestival Boulevard is het zomerfestival 
van het zuiden en presenteert theater, dans en 

muziek(theater) uit alle windstreken.
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ACTIEF SINDS
2004

KVK NUMMER
17152240

BANKREKENING
NL27RABO 0170 0831 52

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Boschdijkstraat 45
5211 VD Den Bosch

EMAIL
info@verkadefabriek.nl

WEBSITE
www.verkadefabriek.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 3.000.000 - € 4.000.000

TYPE INKOMSTEN
Recettes, verhuur, parkeren, 
donaties, subsidies

VRIJWILLIGERS
40

PERSONEEL  
35

GEBRUIKERS
300.000 bezoekers

STICHTING

VERKADEFABRIEK

Ooit een koekjesfabriek… Nu dé culturele ontmoetingsplek van 
’s-Hertogenbosch. In de Verkadefabriek komt het goede samen:  
kunst & cultuur en eten & drinken. Met een eigenwijs en kunstzinnig 
programma met ruim 6.000 voorstellingen per jaar zetten we 
hart en hoofd in beweging; theater, film, cabaret, muziek, dans, 
jeugdactiviteiten, festivals en het gesproken woord. Het karakteristieke 
industriële gebouw is iedere dag vanaf 11:00 uur open en presenteert 
vele activiteiten in acht verschillende zalen. De Verkadefabriek 
ondersteunt jonge culturele professionals, verbindt verschillende 
disciplines en vertoont origineel werk.  
De Verkadefabriek is een plek in de stad waar creativiteit en de open 
blik bevorderd en gekoesterd worden en mensen van allerlei pluimage 
elkaar ontmoeten. De Verkadefabriek is bovendien het bruisende 
centrum voor toonaangevende festivals, zoals Festival Cement, 
Theaterfestival Boulevard, November Music, City Food & Film Festival 
en de thuisbasis van gezelschappen als Matzer Theaterproducties, 
Theater Artemis, Panama Pictures en voormalig stadskunstenaar 
Lucas De Man.

Verkadefabriek,  
vergroot je wereld.
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VRIENDEN KAMERMUZIEK 
‘S-HERTOGENBOSCH

STICHTING

De stichting Vrienden Kamermuziek ‘s-Hertogenbosch organiseert 
in het theaterseizoen wekelijks 2 lunchconcerten, gegeven door 
professionele musici. De lunchconcerten zijn een ontmoetingsplaats 
voor ouderen. Voor een vaste (lage) prijs kunnen de vrienden 
jaarlijks genieten van zo’n 70 lunchconcerten met een hoog muzikaal 
niveau. De stichting biedt een zeer uitgebreide programmering die 
zich kenmerkt door een grote diversiteit: muziek uit de tijd van de 
renaissance tot aan repertoire van hedendaagse componisten.  
Het accent van de programmering ligt op klassieke muziek.  
Het bestuur en de medewerkers van de stichting bestaan uit 
vrijwilligers. Zij ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden. 
De stichting legt jaarlijks financiële verantwoording af aan de 
gemeente. De stichting kent een kascommissie.

ACTIEF SINDS
1982

KVK NUMMER
17190964

BANKREKENING
NL78RABO 0116 2416 08

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Bethaniestraat 23 
5211 LG Den Bosch

EMAIL
info@kamermuziek 
shertogenbosch.nl

WEBSITE
www.kamermuziek 
shertogenbosch.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 50.000 - € 75.000

TYPE INKOMSTEN
Donaties, entreegelden, 
subsidies, sponsoring

VRIJWILLIGERS
20

PERSONEEL 
Geen

GEBRUIKERS
7.400 bezoekers

Culturele ambiance  
voor iedere Bosschenaar.



MOLEN
ROSMALEN
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DIERENTEHUIS  
‘S-HERTOGENBOSCH

STICHTING

Ons doel is het opvangen en herplaatsen van honden en katten in 
de regio ‘s-Hertogenbosch en omstreken. Het Dierentehuis richt zich 
alleen op honden en katten. Jaarlijks vangen we zo’n 1.000 dieren op, 
waarvan er gemiddeld 100 tegelijk aanwezig zijn. Alle dieren staan 
onder regelmatige controle van een dierenarts en krijgen dagelijkse 
verzorging van een team van professionele vaste medewerkers en 
vrijwilligers. Vrijwel alle dieren vinden vroeg of laat weer een nieuw 
thuis. Daarbij gaan wij van tevoren na of dit ook een goed thuis is. 
Na de plaatsing van een dier, vindt tevens nazorg plaats door onze 
vrijwilligers; zij hebben contact met de nieuwe eigenaar. Zo bieden zij 
begeleiding in de vorm van tips en advies en ze gaan na hoe het met 
het geplaatste dier gaat.

ACTIEF SINDS
1983

KVK NUMMER
41082241

BANKREKENING
NL91INGB 0674 7292 18

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Oosterplasweg 41 
5215 HT Den Bosch

EMAIL
info@ 
dierentehuisdenbosch.nl

WEBSITE
www. 
dierentehuisdenbosch.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 200.000 - € 500.000

TYPE INKOMSTEN
Subsidies en donaties

VRIJWILLIGERS
100

PERSONEEL 
10

GEBRUIKERS
1.000 personen

Thuis brengen van  
honden en katten.
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ACTIEF SINDS
2004

KVK NUMMER
17171779

BANKREKENING
NL70RABO 0144 5368 48

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Burg. Van Zwietenpad 
Den Bosch

EMAIL
info@
eendenkooimaaspoort.nl

WEBSITE
www.
eendenkooimaaspoort.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 3.000 - € 5.000

TYPE INKOMSTEN
Subsidies, donaties, 
rondleidingen

VRIJWILLIGERS
15

PERSONEEL  
Geen

GEBRUIKERS
150 bezoekers

STICHTING

EENDENKOOI  
MAASPOORT

De Stichting Eendenkooi Maaspoort is in 2001 ontstaan om de 
toen erg verwaarloosde Eendenkooi in de wijk Maaspoort op te 
knappen en open te gaan stellen voor een groter publiek. Stichting 
Eendenkooi Maaspoort restaureert de eendenkooi Maaspoort, 
een natuur historisch cultuurmonument in het Burgemeester van 
Zwietenpark in ’s-Hertogenbosch. De eendenkooi wordt zoveel 
mogelijk in de oude staat terug gebracht. Hierbij worden de 
werkzaamheden zo uitgevoerd dat de rust in de eendenkooi zoveel 
mogelijk gewaarborgd blijft. Wij verzorgen en onderhouden bomen, 
struiken en paden, bestrijden woekeraars en maken vangpijpen 
en rietschermen om onze bezoekers een idee te geven hoe een 
eendenkooi werkt. De stichting heeft een beheersovereenkomst met 
de gemeente ’s-Hertogenbosch en werkt samen met het Brabants 
Landschap en andere natuurstichtingen.

Eendenkooi Maaspoort. Een uniek stukje 
erfgoed, waardevol voor nu en in de toekomst.
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MINC

STICHTING

MiNC staat voor Milieu, innovatie, Natuur en Creativiteit. Vier keer per 
jaar organiseert MiNC een kenniscafé met podiumgasten over diverse 
onderwerpen gerelateerd aan milieu, natuur, creativiteit en innovatie. 
MiNC informeert tijdens dat kenniscafe het Bossche publiek over 
kansen en mogelijkheden van nu en de (nabije) toekomst voor een 
duurzame samenleving. De podiumgasten vertellen hun eigen verhaal, 
worden geïnterviewd of gaan met elkaar in debat. Het MiNC-café 
heeft daarnaast altijd live-muziek.

ACTIEF SINDS
2008

KVK NUMMER
17237495

BANKREKENING
NL30TRIO 0254 4198 28

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Niet van toepassing

EMAIL
bestuur@minc-denbosch.nl

WEBSITE
www.minc-denbosch.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 5.000 - € 10.000

TYPE INKOMSTEN
Subsidies en donaties

VRIJWILLIGERS
14

PERSONEEL 
Geen

GEBRUIKERS
500 bezoeker

MiNC maakt milieu leuk.
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ACTIEF SINDS
2012

KVK NUMMER
52686892

BANKREKENING
NL44TRIO 0198 5443 75

ANBI-STATUS
Nee

BEZOEKADRES
Mgr. van Roosmalenplein 32 
5213 GD Den Bosch

EMAIL
info@transfarmers.nl

WEBSITE
www.transfarmers.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 50.000 - € 75.000

TYPE INKOMSTEN
Contributies, donaties, 
sponsoring, subsidies

VRIJWILLIGERS
100

PERSONEEL  
3

GEBRUIKERS
1.000 personen

STICHTING

TRANSFARMERS

Stichting Transfarmers is sinds 2012 actief in ’s-Hertogenbosch-
Oost met het stadslandbouwproject De Graafse Akker. De Graafse 
Akker heeft zich ontwikkeld tot een groen buurthuis voor jong 
en oud in de wijk. Transfarmers zet in op: educatie, buurtwerk 
(sociale cohesie), gezonde voeding en dagbesteding. Wij willen 
een vliegwiel zijn voor burgers die aan de slag willen met de eigen 
leefomgeving. Transfarmers laat met De Graafse Akker zien hoe 
belangrijk groen in de wijk is. Daarnaast ondersteunen wij praktisch 
en organisatorisch met het realiseren van buurtgroen. Inmiddels 
hebben wij meegeholpen tal van plekken in en rondom Den Bosch 
duurzaam te vergroenen. Transfarmers wil dat er meer plekken 
ontstaan waar burgers zelf aan de slag mogen gaan met hun 
buurtgroen. De giften zullen worden ingezet om buurtbewoners van 
een goede groene omgeving te voorzien. De gronden waarop groene 
buurtinitiatieven starten willen we door aankoop en overeenkomsten 
toekomstbestendig maken.

Samen voedsel verbouwen in de stad.
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Wijk Maliskamp

WIJKBELANGEN MALISKAMP -  
DIERENPARK

STICHTING

Stichting Wijkbelangen Maliskamp exploiteert het dierenpark in 
Maliskamp. Vanaf de oprichting in 1977 heeft het dierenpark op 
vele manieren bijgedragen aan het vergroten van de sociale cohesie 
en integratie in Maliskamp. Het dierenpark wordt ‘het groene hart 
van de wijk’ genoemd en is al jaren een plek waar de verbinding 
tussen mens en natuur weer zichtbaar wordt. Ook vele diersoorten 
vestigen zich zoals vleermuizen, egels, spechten, eekhoorns en uilen. 
Dierenpark Maliskamp anticipeert op een duurzame toekomst. Om 
die toekomst door te geven aan onze kinderen is het noodzakelijk 
dat het dierenpark en de aanwezige voorzieningen zich blijven 
ontwikkelen. Op die manier kunnen de verschillende doelgroepen 
bij het onderhoud en de verzorging betrokken blijven en blijft de 
toegankelijkheid voor de vele bezoekers uit de regio mogelijk. 
Donaties helpen deze bijzondere functie in stand te houden.

ACTIEF SINDS
1977

KVK NUMMER
41085195

BANKREKENING
NL94RABO 0184 5145 76

ANBI-STATUS
Nee

BEZOEKADRES
Lijsterbeslaan 2a 
5248 BA Rosmalen

EMAIL
info@wijkmaliskamp.nl

WEBSITE
www.wijkmaliskamp.nl/
wijkinformatie/dierenpark/

UITGAVEN PER JAAR 
€ 5.000 - € 10.000

TYPE INKOMSTEN
Contributies, donaties, 
sponsoring, subsidies

VRIJWILLIGERS
11

PERSONEEL 
Geen

GEBRUIKERS
15.000 bezoekers

Dierenpark Maliskamp,  
een fijne plek voor mens en dier.
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STADSWAL
DEN BOSCH
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ABC LEER MEE

STICHTING

Stichting ‘ABC leer mee’ maakt Nederlandse taalles voor iedereen 
toegankelijk. In de gemeente ‘s-Hertogenbosch verzorgen wij op 
vijf locaties gratis taallessen. ‘ABC leer mee’ wil mensen de kans 
bieden om thuis of in een voor hen veilige omgeving samen met een 
deskundige remedial teacher/ docent lees- en schrijfvaardigheden 
te verbeteren. Dit mede ter ondersteuning van hun sociale - en 
arbeidsomstandigheden.

ACTIEF SINDS
2009

KVK NUMMER
17249738

BANKREKENING
NL72INGB 0005 0581 47

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Niet van toepassing

EMAIL
abcleermee@gmail.com

WEBSITE
www.abcleermee.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 100.000 - € 150.000

TYPE INKOMSTEN
Subsidies en donaties

VRIJWILLIGERS
70

PERSONEEL 
10

GEBRUIKERS
800 deelnemers

Bij ‘ABC leer mee’ tellen  
ook laaggeletterden mee!
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ACTIEF SINDS
2013

KVK NUMMER
59356049

BANKREKENING
NL29INGB 0006 2505 66

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Niet van toepassing

EMAIL
info@sasdenbosch.nl

WEBSITE
www.sasdenbosch.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 150.000 - € 200.000

TYPE INKOMSTEN
Bijdrage deelnemers, 
donaties, sponsoring, 
subsidies

VRIJWILLIGERS
120

PERSONEEL  
Geen

GEBRUIKERS
700 senioren

STICHTING

ACTIEVE SENIOREN 
‘S-HERTOGENBOSCH

De Stichting Actieve Senioren (SAS) biedt een scala aan activiteiten 
voor actieve senioren 55+. In vrijwel iedere wijk van ‘s-Hertogenbosch 
zijn groepen senioren actief. De Stichting Actieve Senioren zet zich 
in voor samenwerking met andere organisaties, die tevens binnen de 
gemeente ‘s-Hertogenbosch werkzaam zijn voor senioren. Daarmee 
draagt de Stichting Actieve Senioren bij aan ontmoetingsplaatsen en 
het voorkomen van eenzaamheid en isolement bij kwetsbare groepen. 
Een belangrijke rol hierbij is het creëren van ruimte voor ontmoeten, 
gezelligheid en vriendschap, waarbinnen men zichzelf kan zijn.  
De Stichting Actieve Senioren is een thuishaven voor meer dan  
700 dynamische senioren. Vanuit de wijkafdelingen verzorgen 
vrijwilligers met kennis van zaken de activiteiten.

De Stichting Actieve Senioren richt zich op de 
actieve senior 55+ en stelt ontmoeten centraal.
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BOSSCHE REDDINGSBRIGADE

VERENIGING

Reddingsbrigade ‘s-Hertogenbosch is met ruim 300 leden en 
80 vrijwilligers de oudste én een van de meest toonaangevende 
Reddingsbrigades in Nederland. Ons doel is voorkomen en bestrijden 
van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord. Dit doet 
de Reddingsbrigade door het geven van zwemles, instructies voor 
jeugd over het redden van jezelf en anderen én het opleiden van 
zwemmende en varende redders. Verder worden strandbaden, 
evenementen en wedstrijden op of aan het water van Den Bosch 
bewaakt. De Reddingsbrigade is al jaren een vaste waarde bij de 
Oosterplas, Maritiem, de intocht van de Jeugdprins en de aankomst 
van Sinterklaas.

ACTIEF SINDS
1908

KVK NUMMER
40215285

BANKREKENING
NL45RABO 0150 8193 07

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Tweeberg 78 
5246 XN Hintham

EMAIL
info@brb.nl

WEBSITE
www.brb.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 50.000 - € 75.000

TYPE INKOMSTEN
Contributies, donaties, 
sponsoring, subsidies, 
vergoedingen

VRIJWILLIGERS
80

PERSONEEL 
Geen

GEBRUIKERS
100.000+ bezoekers 

Veiligheid in, op en rond het Bossche water, 
professioneel uitgevoerd door vrijwilligers.
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ACTIEF SINDS
2014

KVK NUMMER
17235455

BANKREKENING
NL85RABO 0130 6360 88

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Niet van toepassing

EMAIL
info@buddyhulp.nl

WEBSITE
www.buddyhulp.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 30.000 - € 50.000

TYPE INKOMSTEN
Subsidies en enkele 
donaties

VRIJWILLIGERS
80

PERSONEEL  
Geen

GEBRUIKERS
jaarlijks 100 cliënten

STICHTING

BUDDYHULP

Stichting Buddyhulp heeft als missie om mensen in moeilijke situaties 
vooruit te helpen. Als iemand het moeilijk heeft of het alleen niet redt, 
kan de hulp van een ander het verschil maken. Wij koppelen vrijwillige 
buddy’s aan mensen die dat even nodig hebben. Bijvoorbeeld 
mensen die ernstig ziek zijn of (eenzame) ouderen. Maar ook  
mensen die een tijdje buiten de samenleving zijn komen te staan, 
zoals ex-psychiatrische patiënten. Buddyhulp is actief in Den Bosch 
en de regio Noordoost-Brabant. Sinds 2014 groeit ons werk. Jaarlijks 
helpen wij zo’n 100 mensen met 80 buddy’s. Uw financiële bijdrage 
gebruiken wij om onze vrijwilligers (buddy’s) op te leiden en te 
coachen, zodat zij de mensen die het nodig hebben nog beter  
vooruit kunnen helpen.

Samen vooruit. Buddyhulp helpt  
wanneer je het even niet alleen redt.
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DE ZEBRA

STICHTING

Stichting De Zebra heeft met “Streetcats” hét talentontwikkelings-
project in ’s-Hertogenbosch voor meiden tussen de 11 en 16 jaar. Het 
gaat om meiden die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij hun 
ontwikkeling tot sterke, zelfbewuste meiden die positief in het leven 
staan. Gedurende een half jaar geeft Streetcats autobiografische, 
creatieve en multidisciplinaire workshops. De meiden ontdekken hun 
talenten en ontwikkelen zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Het 
half jaar wordt afgesloten met een presentatie aan ouders/verzorgen, 
families en vrienden. De meiden tonen dan trots wat zij hebben 
bereikt en laten dat aan de wereld zien. Inmiddels hebben ruim 500 
meiden deelgenomen aan het programma. De deelnemers betalen 
een kleine bijdrage, maar dat is niet voldoende om de kosten te 
dekken. Daarom kunnen wij uw financiële hulp goed gebruiken.  
U kunt met uw donatie het verschil maken en nog meer meisjes 
de kans geven om sterk, zelfstandig en onafhankelijk de toekomt 
tegemoet te gaan.

ACTIEF SINDS
2006

KVK NUMMER
17196817

BANKREKENING
NL66RABO 0121 8720 92

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Niet van toepassing

EMAIL
info@dezebra.eu

WEBSITE
www.dezebra.eu

UITGAVEN PER JAAR 
€ 30.000 - € 50.000

TYPE INKOMSTEN
Contributies, subsidies, 
donaties, sponsoring

VRIJWILLIGERS
60

PERSONEEL 
5

GEBRUIKERS
40 meiden en hun 
verzorgers

Streetcats, de kracht van meiden!
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ACTIEF SINDS
1986

KVK NUMMER
73600776

BANKREKENING
NL10INGB 0674 6549 19

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Rogier van der 
Weydenstraat 2 
5213 CA Den Bosch

EMAIL
info@farent.nl

WEBSITE
www.farent.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 16.000.000 - € 17.000.000

TYPE INKOMSTEN
Subsidies

VRIJWILLIGERS
1.100

PERSONEEL  
270

GEBRUIKERS
30.000 personen

STICHTING

FARENT 

Farent is sterk in sociaal werk in ’s-Hertogenbosch, de Meierij en 
Midden-Brabant. Farent wil dat iedereen zich goed voelt en prettig 
functioneert, ook in het contact met de mensen om zich heen.  
Wij denken daarbij aan familie, thuis, straat, buurt of wijk. Iedereen is 
immers deel van een groter geheel. Farent ondersteunt waar nodig 
en werkt daarbij mee aan het bouwen van een netwerk. Want een 
stevig netwerk helpt iedereen vooruit. Daarvoor hebben wij alles in 
huis, van buurtondersteuning tot individuele hulp. De grootste kracht 
van Farent is naast een ander komen staan, letterlijk in de eigen 
omgeving. Wij zien wat er speelt en gaan daarmee enthousiast aan de 
slag. Efficiënt, transparant en innovatief, want Farent speelt graag in 
op de kansen die morgen kunnen worden verkregen.

Wij staan naast je!
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GEFELICIFLAPSTAARTBOX

STICHTING

De stichting Gefeliciflapstaartbox maakt verjaardagsboxen voor 
kinderen van 1 t/m 12 jaar in de regio ’s-Hertogenbosch, die op of 
onder de armoedegrens leven en hierdoor geen verjaardag kunnen 
vieren. 8 van de 10 kinderen die opgroeien in armoede worden 
ziek gemeld op de dag dat ze jarig zijn, omdat ze niet kunnen 
trakteren. We geven een gezin geen geld maar een “box” gevuld 
met alle benodigdheden voor een geweldige verjaardag! Denk 
hierbij aan: taart, cadeaus (vanuit de ouder(s) en eventueel broertje/
zusje), schooltraktaties, versiering en lekkernijen. De stichting wil het 
“feestje” compleet gaan maken door het uitlenen van thematische 
verkleedverjaardagskisten, zodat kinderen ook hun eigen kinderfeestje 
kunnen geven. Vanaf 2018 houden we ook rekening met kinderen die 
een beperking hebben (visueel, auditief, motorisch of verstandelijk). 
Met extra geld kunnen we nog verder uitbreiden. Ieder kind verdient 
een verjaardagsfeestje en ieder kind moet kunnen trakteren op school.

ACTIEF SINDS
2015

KVK NUMMER
64428443

BANKREKENING
NL25INGB 0006 9923 00

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Poeldonkweg 5 
5216 JX Den Bosch

EMAIL
info@ 
gefeliciflapstaartbox.nl

WEBSITE
www. 
gefeliciflapstaartbox.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 10.000 - € 20.000

TYPE INKOMSTEN
Donaties, embalage 
donaties, verkoop, 
sponsoring

VRIJWILLIGERS
10

PERSONEEL 
Geen

GEBRUIKERS
500 kinderen

Ieder kind verdient  
een verjaardagsfeestje.
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ACTIEF SINDS
1999

KVK NUMMER
17112857

BANKREKENING
NL78RABO 0106 9367 86     

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Spechtenpad 6 
5244 PK Rosmalen

EMAIL
secretariaat@huifbed-
meierij.nl

WEBSITE
www.huifbed-meierij.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 20.000 - € 30.000

TYPE INKOMSTEN
Bijdragen deelnemers, 
donaties, sponsoring

VRIJWILLIGERS
25

PERSONEEL  
Geen

GEBRUIKERS
150 personen

STICHTING

HUIFBED DE MEIERIJ

Stichting Huifbed De Meijerij organiseert huifbedrijden: een speciale 
manier van paardrijden voor mensen met een ernstige verstandelijke 
en/of lichamelijke beperking waarvoor gewoon zitten op een paard 
niet mogelijk is. Huifbedrijden is een activiteit waarbij de beweging en 
de warmte van de paarden zorgt voor fysieke en mentale ontspanning 
van de deelnemers. Er wordt gereden vanaf onze accommodatie 
op het terrein van Cello. De accommodatie bij Cello is ingericht 
met een ontvangstruimte, een snoezelruimte, een opstapperron 
met tilliften, een verzorgingsruimte, keuken, stallen en weides voor 
de paarden. Wekelijks worden ongeveer 60 ritten verzorgd. Alle 
medewerkers, menners, gastheren/vrouwen en bestuursleden werken 
op vrijwillige basis. Ieders drijfveer is om een bijdrage te leveren aan 
de plezierbeleving van de deelnemers.

Huifbedrijden: ontspannen liggend paardrijden 
voor mensen met een beperking.  

“Het beste half uurtje van de week”.
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HUISKAMER BIJ KATRIEN

STICHTING

Stichting Huiskamer Bij Katrien bestrijdt en doorbreekt eenzaamheid, 
is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen en handelt naar 
vermogen in het aan het werk helpen van mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt. Bij Katrien heeft een warme huiskamer in de 
binnenstad; een bruisende ontmoetingsplek vol activiteiten, waarbij 
iedereen elkaar leert kennen, ziet, en stimuleert om mee te doen 
vanuit zijn eigen kracht en talent. De bewoners / bezoekers krijgen 
bij ons de mogelijkheid zich te ontwikkelen, waardoor hun kansen 
groter worden om toe te treden op de arbeidsmarkt. Inwoners zetten 
zich vrijwillig in voor en met elkaar. Bij Katrien is in de binnenstad de 
verbinder van een groot netwerk van samenwerkende partijen op 
sociaal cultureel gebied. Met uw bijdrage kunnen wij meer activiteiten 
organiseren, zodat meer mensen mee kunnen doen aan de activiteiten 
in de huiskamer van de binnenstad.

ACTIEF SINDS
2013

KVK NUMMER
63035863

BANKREKENING
NL18RABO 0303 0715 75

ANBI-STATUS
Nee

BEZOEKADRES
Schilderstraat 33 
5211 NB Den Bosch

EMAIL
info@bijkatrien.com

WEBSITE
www.bijkatrien.com

UITGAVEN PER JAAR 
€ 100.000 - € 150.000

TYPE INKOMSTEN
Subsidies en donaties

VRIJWILLIGERS
80

PERSONEEL 
2

GEBRUIKERS
6.000 bezoekers

Bij Katrien is de warme (t)huiskamer  
van de Bossche binnenstad.
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ACTIEF SINDS
2012

KVK NUMMER
55128831

BANKREKENING
NL55RABO 0154 9245 55

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Brede Haven 26 
5211 TL Den Bosch

EMAIL
info@ismes.nl

WEBSITE
www.ismes.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 20.000 - € 30.000

TYPE INKOMSTEN
Subsidies

VRIJWILLIGERS
20

PERSONEEL  
Geen

GEBRUIKERS
3.500 personen

STICHTING

ISMES

Stichting Ismes ondersteunt herstellende verslaafden (en hun 
naasten) bij hun terugkeer naar de maatschappij, zodat zij weer een 
respectvol en zinvol leven kunnen leiden. Belangrijk hierbij zijn de 
diverse loketten (arbeidsmarkt-, juridisch- en budgetteringsloket) die 
bij Stichting Ismes zijn ingericht. Verder verzorgen we activiteiten 
ter bevordering van de structuur van alle dag. Dit alles gebeurt in 
het Ismes Huis, een inloophuis voor herstellende verslaafden en hun 
naasten. Er zijn meetings AA (Anonieme Alcoholisten), NA (Narcotics 
Anonymous), OA (Anonieme Overeters), ACA (Adult Children of 
Alcoholics) en praatgroepen voor moeders van verslaafde kinderen, 
kinderen van verslaafde ouders en voor partners van Partners van ex-
verslaafden? We verzorgen voorlichting op scholen en zorginstellingen 
over verslaving. De vrijwilligers zijn ervaringsdeskundigen en kunnen, 
indien nodig, doorverwijzen naar professionals.

Stoppen doe je zelf,  
maar niet alleen.
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LOODS

STICHTING

Stichting Loods (voorheen PUB en Spoor073) biedt een plek 
én activiteiten (dagbesteding) aan de meest kwetsbaren in 
’s-Hertogenbosch zoals dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met 
verward gedrag, sociaal isolement, schuldenproblematiek en mensen 
vér van de arbeidsmarkt. Het gaat om mensen die een (tijdelijke) 
plek zoeken voor dagbesteding. Een aantal mensen vindt moeilijk(er) 
aansluiting bij anderen en bij maatschappelijke instellingen. 
Anderen kunnen of willen niet meer terecht bij de reguliere zorg- en 
hulpverlening. We hanteren een lage drempel: iedereen is welkom! 
Stichting Loods biedt vrije inloop, aandacht, zinvolle dagbesteding, 
sociale activering en voor enkelen uitstroom naar werk. Hiervoor 
heeft Stichting Loods een kringloopwinkel, fietswerkplaats, 
groenonderhoud, veegploeg, stadswandeling onder leiding van  
(ex)daklozen, straatkrant, en de mogelijkheid om te koken.

ACTIEF SINDS
2014

KVK NUMMER
61372307

BANKREKENING
NL57RABO 0144 5429 00

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Ridderspoorstraat 2 
5212 XP Den Bosch

EMAIL
info@stichtingloods.nl

WEBSITE
www.stichtingloods.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 500.000 - € 1.000.000

TYPE INKOMSTEN
Subsidies, donaties, 
verkoop

VRIJWILLIGERS
11

PERSONEEL 
10

GEBRUIKERS
150 personen

Loods biedt een plek én activteiten  
aan de meest kwetsbaren.
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ACTIEF SINDS
2015

KVK NUMMER
62900439

BANKREKENING
NL97RABO 0302 2502 12

ANBI-STATUS
Nee

BEZOEKADRES
Niet van toepassing

EMAIL
lopendbuffet@gmail.com

WEBSITE
www.lopendbuffet. 
jimdo.com

UITGAVEN PER JAAR 
€ 5.000 - € 10.000

TYPE INKOMSTEN
Subsidies

VRIJWILLIGERS
10

PERSONEEL  
Geen

GEBRUIKERS
1.500 personen

STICHTING

LOPEND BUFFET

De stichting Lopend Buffet stelt zich als doel om groepen in de 
samenleving, die weinig gehoord worden, op allerlei manieren een 
journalistiek podium te geven. Zo geven wij een stem aan mensen  
die in armoede leven, zoals nieuwkomers, kinderen en volwassenen  
in rouw en alleenstaande ouderen. Wij hebben de overtuiging,  
dat wanneer mensen de dialoog met elkaar aangaan en elkaar 
beter begrijpen, er mooie nieuwe inzichten, ontmoetingen en acties 
ontstaan. Zo worden nieuwkomers filmmaker én regisseur van hun 
eigen film. En worden alleenstaande senioren uit Bossche wijken 
geïnterviewd voor hun eigen minibiografie in de wijkkrant.  
En haken mensen door heel Nederland aan bij een voettocht  
van ’s-Hertogenbosch naar Den Haag, om met elkaar over armoede  
te praten.

Degenen die geen stem hebben,  
een stem geven.
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MAATSCHAPPELIJKE  
OPVANG DEN BOSCH

STICHTING

Maatschappelijke Opvang Den Bosch begeleidt mensen met 
complexe problematiek, die dak-/thuisloos zijn of met relationeel 
geweld te maken hebben. Ook begeleiden we Nederlandse en 
buitenlandse slachtoffers van mensenhandel (en hun kinderen).  
In 2017 werden 500 mensen begeleid naar een zelfstandiger bestaan. 
De ervaring leert dat grip op het leven krijgen én houden niet altijd 
eenvoudig is. Het leven brengt hindernissen met zich mee en mensen 
hebben vaak al een lange weg afgelegd voordat ze bij ons komen. 
Onze cliënten leven op of onder het minimumbestaan. Donaties en 
schenkingen zijn meer dan welkom. Deze gebruiken wij voor extra 
activiteiten, zoals het mogelijk maken van sportactiviteiten, het maken 
van ontspannende uitstapjes, Sinterklaasvieringen voor de kinderen in 
de opvang en nog veel meer. Onze reguliere werkzaamheden worden 
gefinancierd vanuit de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

ACTIEF SINDS
2001

KVK NUMMER
17142032

BANKREKENING
NL78RABO 0119 6303 03

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Aartshertogenlaan 23 
5212 CB Den Bosch

EMAIL
info@modenbosch.nl

WEBSITE
www.modenbosch.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 8.000.000 - € 9.000.000

TYPE INKOMSTEN
Contributies, donaties, 
sponsoring, subsidies

VRIJWILLIGERS
80

PERSONEEL 
125

GEBRUIKERS
500 personen

Opvang en begeleiding voor mensen  
die dak- of thuisloos zijn of met relationeel 

geweld te maken hebben.
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ACTIEF SINDS
2013

KVK NUMMER
56278128

BANKREKENING
NL72RABO 0331 2607 43

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Niet van toepassing

EMAIL
info@metjehart.nl

WEBSITE
www.metjehart.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 30.000 - € 50.000

TYPE INKOMSTEN
Donaties en sponsoring

VRIJWILLIGERS
80

PERSONEEL  
Geen

GEBRUIKERS
400 ouderen

STICHTING

MET JE HART  
DEN BOSCH-VUGHT

Stichting Met je hart Den Bosch-Vught laat ouderen die zich eenzaam 
voelen genieten van mooie momenten en nieuwe vriendschappen.  
Wij organiseren in ’s-Hertogenbosch en Vught waardevolle 
ontmoetingen waarbij ouderen de kans krijgen om andere mensen 
te leren kennen, nieuwe contacten aan te gaan en samen te genieten 
van een goed gesprek en elkaars gezelschap. Op deze wijze verzacht  
‘Met je hart’ eenzaamheid van kwetsbare ouderen die zelfstandig 
wonen, moeilijk de deur uitgaan en weinig mensen ontmoeten. 
Daarnaast inspireert en verbindt ‘Met je hart’ inwoners om in actie te 
komen tegen eenzaamheid. Tijdens de jaarlijkse restaurantcampagne 
‘EET Met je hart’ wordt aan restaurantgasten een vrijwillige bijdrage 
van één euro per tafelrekening gevraagd. Deze donaties worden 
gebruikt voor ontmoetingen van ouderen uit de eigen gemeenten.

Samen zijn en samen ondernemen  
maakt het leven fijner en rijker.
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NETWERK TEGEN ARMOEDE -  
QUIET DEN BOSCH

STICHTING

Quiet Den Bosch verzacht stille armoede, door mensen in armoede 
regelmatig een gratis product, dienst of verwennerij aan te bieden.  
In 2015 startte de eerste Quiet community in Tilburg, waarna in 
oktober 2017 ’s-Hertogenbosch volgde. Binnen een jaar groeide  
Quiet Den Bosch naar ruim 350 members (huishoudens),  
10 vrijwilligers, meer dan 100 sponsoren (lokale ondernemers, 
organisaties en particulieren). Via Quiet Den Bosch konden ruim  
2000 extraatjes weggegeven worden en kon daarnaast een wekelijkse 
bijeenkomst georganiseerd worden waar members elkaar kunnen 
ontmoeten met een kopje koffie en iets lekkers. De komende jaren 
willen wij verder uitbreiden. Jaarlijks schrijven we circa 200 nieuwe 
members in en sluiten 60 sponsoren aan. Met extra inkomsten wil 
Quiet Den Bosch projecten op het gebied van kennis, beweging, 
zelfredzaamheid en deelname aan de maatschappij ondersteunen.

ACTIEF SINDS
2017

KVK NUMMER
69068437

BANKREKENING
NL72RABO 0321 1840 92

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Schilderstraat 33 
5211 NB Den Bosch

EMAIL
denbosch@quiet.nl

WEBSITE
www.quiet.nl/den-bosch

UITGAVEN PER JAAR 
€ 150.000 - € 200.000

TYPE INKOMSTEN
Donaties en subsidies

VRIJWILLIGERS
12

PERSONEEL 
3

GEBRUIKERS
1.200 volwassenen  
en kinderen

Quiet verzacht armoede door mensen 
extraatjes aan te bieden die ze zelf  

niet kunnen betalen.
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ACTIEF SINDS
2016

KVK NUMMER
67230369

BANKREKENING
NL50TRIO 0338 4465 91

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Niet van toepassing

EMAIL
info@nex2next.nl

WEBSITE
www.nex2next.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 100.000 - € 150.000

TYPE INKOMSTEN
Subsidies

VRIJWILLIGERS
8

PERSONEEL  
8

GEBRUIKERS
120 personen

STICHTING

NEX2NEXT

Nex2next verzorgt begeleiding van het individuele herstelproces 
van cliënten met een achtergrond van psychiatrie en/of verslaving. 
Begeleiding vindt plaats buiten de kliniek, in de eigen omgeving, 
door opgeleide ervaringsdeskundigen. Waar gewenst of nodig wordt 
samengewerkt met professionals, behandelaars en organisaties 
zoals Avans Hogeschool en andere instellingen. Begeleiding is 
gratis en een indicatie/verwijzing is niet nodig. De cliënt houdt altijd 
de regie over zijn eigen herstelproces. De ervaringsdeskundige 
is gebonden aan een strikte geheimhoudingsplicht. Nex2Next 
beschouwt zich ook als een “permanent leer-werkprogramma” 
waar wij samen met deskundigen voortdurend zoeken hoe wij onze 
werkprocessen kunnen verbeteren en hoe wij kunnen laten zien welk 
(maatschappelijk) rendement wij bereiken. Dat gebeurt deels ook in 
samenwerking met wetenschappelijke instituten. Onze ambitie is om 
meer ervaringsdeskundigen aan te trekken, waardoor ook weer meer 
cliënten kunnen worden begeleid. Daarnaast hebben wij de wens om 
een cliëntenverblijf en een herstelacademie op te zetten.

Actieve herstelondersteuning bij verslaving 
of psychiatrie door een opgeleide 

ervaringsdeskundige.
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SENIORENBUS  
‘S-HERTOGENBOSCH

STICHTING

De Stichting Seniorenbus verzorgt het vervoer van ouderen in en om 
’s-Hertogenbosch. De seniorenbus is er voor de ouderen die zelf niet 
meer gemakkelijk de deur uit kunnen komen. Op deze wijze worden 
ouderen uit hun isolement gehaald. Voor de ouderen is het gezellig en 
gemakkelijk! Er rijdt namelijk altijd een extra vrijwilliger mee. Die helpt 
niet alleen bij in- en uitstappen, maar die heeft ook tijd om gewoon 
eens een praatje te maken.

ACTIEF SINDS
2012

KVK NUMMER
56609191

BANKREKENING
NL78RABO 0174 9825 77

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Klokkenlaan 85 
5231 AP Den Bosch

EMAIL
info@senioren-bus.nl

WEBSITE
www.senioren-bus.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 100.000 - € 150.000

TYPE INKOMSTEN
Contributies, sponsoring, 
subsidies

VRIJWILLIGERS
115

PERSONEEL 
Geen

GEBRUIKERS
630 senioren

Ouderenvervoer van deur tot deur met een 
praatje haalt de Bossche ouderen  

uit hun isolement.
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ACTIEF SINDS
2016

KVK NUMMER
17169166

BANKREKENING
NL50RABO 0336 0341 21

ANBI-STATUS
Nee

BEZOEKADRES
Buitendijk 2 
5211 WJ Den Bosch

EMAIL
info@vanzelfsprekendjmz.nl

WEBSITE
www.vanzelfsprekendjmz.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 100.000 - € 150.000

TYPE INKOMSTEN
Subsidies, donaties, 
sponsoring

VRIJWILLIGERS
20

PERSONEEL  
2

GEBRUIKERS
350 - 400 personen

STICHTING

VANZELFSPREKEND!?

Als platform voor én door jonge mantelzorgers zet 
Vanzelfsprekend!? ervaringsdeskundigheid in voor er- en herkenning, 
ondersteuning en bewustwording. Hierbij werken wij met drie 
pijlers: De B van ‘bekendheid en begrip’ door onder andere 
bewustwordingscampagnes, voorlichting en peer2peer-contact.  
De O van ‘ontmoeting en ontspanning’: chillavonden, kleine en grote 
activiteiten. De H van ‘helpen en hulp’: het inzetten van MantelMatties 
(ervaringsdeskundige maatjes), mantelzorgondersteuning en 
doorverwijzing.

Het platform voor én door  
Bossche jonge mantelzorgers.
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VEUR MEKAOR

STICHTING

“Ik zou zo graag nog één keer de grote optocht willen zien!”  
Dit verzuchtte een rolstoelgebruikster tijdens een Oeteldonkse 
avond. Daarom plaatst Stichting Veur Mekaor sinds 2008  tijdens de 
Carnavalsoptocht een overdekte, verwarmde rolstoel tribune op de 
Parade. Onze gasten worden daarbij voorzien van hapjes en drankjes. 
Als de middelen het toe laten worden ook andere activiteiten zoals 
“Den Bosch zingt” en een boottocht over de Maas georganiseerd 
voor rolstoelgebruikers.

ACTIEF SINDS
2007

KVK NUMMER
17215474

BANKREKENING
NL54RABO 0101 1982 13

ANBI-STATUS
Nee

BEZOEKADRES
Niet van toepassing

EMAIL
info@veurmekaor.com

WEBSITE
www.veurmekaor.com

UITGAVEN PER JAAR 
€ 5.000 - € 10.000

TYPE INKOMSTEN
Donaties, sponsoring

VRIJWILLIGERS
10

PERSONEEL 
Geen

GEBRUIKERS
80 gasten + 40 begeleiders

Een beetje zonlicht in het duister.
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ACTIEF SINDS
1992

KVK NUMMER
41084822

BANKREKENING
NL23RABO 0144 5568 98

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Aartshertogenlaan 469 
5213 JA Den Bosch

EMAIL
info@vbrownhuis.nl

WEBSITE
www.vbrownhuis.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 100.000 - € 150.000

TYPE INKOMSTEN
Contributies, donaties, 
sponsoring, subsidies, 
goede doelen

VRIJWILLIGERS
80

PERSONEEL  
1

GEBRUIKERS
500 individuele gasten  
en 5100 contactmomenten

STICHTING

VICKI BROWNHUIS

Het Vicki Brownhuis biedt een luisterend oor voor mensen met 
kanker, hun naasten en nabestaanden. Mensen die zich alleen voelen 
door de impact van kanker op hun leven. Het Vicki Brownhuis is 
een aanvulling op de professionele zorg. Dit past naadloos in de 
transitie van de zorg zoals de overheid die wil realiseren. Het Bossche 
Vicki Brownhuis is een voorloper in haar sector en is opgericht in 
‘decentralisatie avant la lettre’. Het Vicki Bownhuis werkt nauw samen 
met zorginstellingen voor alle levensgebieden. Het welbevinden van 
mensen in de samenleving is belangrijk en een zorg voor ons allemaal. 
Door initiatieven als het Vicki Brownhuis komt er minder druk op de 
professionele zorg. Wij hebben een hoge ‘social return  
on investment’: elke euro die erin gestopt wordt, brengt meer op.

Weer in balans bij kanker.
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VINCENTIUSVERENIGING  
‘S-HERTOGENBOSCH

VERENIGING

In ‘s-Hertogenbosch leven 7200 huishoudens onder de armoedegrens. 
Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch vindt dit onacceptabel en stelt 
zich tot doel om deze armoede te bestrijden, zodat iedereen mee kan 
doen in onze samenleving. Wij bieden met onze 250 vrijwilligers hulp 
aan mensen die in nood verkeren door de Kringloopwinkel (recyclen 
kleding, meubels en allerhande goederen), hulpverlening (financiële 
en materiële noodhulp), Eethuis Het Anker (5 keer per week een 
gezonde 3-gangenmaaltijd voor dak- en thuislozen),  
de Boekenbeurs (opbrengst voor projecten in ontwikkelingslanden), 
de Speelgoedbeurs (opbrengst voor projecten voor kinderen), de 
Kerstproeverij (theaterprogramma, kinderactiviteiten én een kerstdiner 
voor 350 Bossche gezinnen), het Vakantiechalet (arme gezinnen een 
onbezorgde vakantieweek) en het Steunpunt Sociale Uitkeringen 
(wekelijks spreekuur voor vragen en advies).

ACTIEF SINDS
1847

KVK NUMMER
40216632

BANKREKENING
NL85RABO 0128 3595 95

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Havenstraat 11a 
5211 WC Den Bosch

EMAIL
secretariaat@
vincentiusdenbosch.nl

WEBSITE
www.vincentiusdenbosch.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 75.000 - € 100.000

TYPE INKOMSTEN
Verkoop, verhuur,  
donaties en subsidies

VRIJWILLIGERS
250

PERSONEEL 
1

GEBRUIKERS
1.800 mensen  
en 30 organisaties

Ieder mens telt!
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ACTIEF SINDS
2005

KVK NUMMER
17180648

BANKREKENING
NL57RABO 0112 9731 83

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Jagersheuvelstraat 26 
5222 BJ Den Bosch

EMAIL
secretaris@
voedselbankdenbosch.nl

WEBSITE
www.
voedselbankdenbosch.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 100.000 - € 150.000

TYPE INKOMSTEN
Subsidies, donaties

VRIJWILLIGERS
175

PERSONEEL  
Geen

GEBRUIKERS
1.000 personen

STICHTING

VOEDSELBANK DEN BOSCH  
EN OMSTREKEN

De Voedselbank is een volledig op vrijwilligers steunende sociaal-
maatschappelijke organisatie die voor haar klanten geen enkele 
andere toelatingsnorm hanteert dan een financiële. De Voedselbank 
in ’s-Hertogenbosch heeft in de afgelopen jaren wekelijks tussen de 
1000 en 1500 monden van voedsel voorzien. Op deze manier levert 
de Voedselbank een belangrijke bijdrage aan het bestrijden van 
ellende die voortvloeit uit armoede. De activiteiten zijn humanitair, 
persoonsgericht en kosteloos voor onze klanten.  
Ieder jaar heeft de Voedselbank Den Bosch een investeringsplan.  
De investeringen worden gebruikt voor maatregelen, zoals de 
aanschaf van tilapparatuur of vervoermiddelen, om te voldoen aan  
de eisen van voedselveiligheid, of om zorg te dragen voor deugdelijke 
arbeidsomstandigheden voor onze vrijwilligers. De Voedselbank  
Den Bosch kent een sober en doelmatig financieel beleid waarbij 
alles gericht is op voedselvoorziening aan diegenen die dit het hardst 
nodig hebben.

De Voedselbank geeft gratis goed voedsel aan 
de armsten uit onze samenleving,  

52 weken per jaar.
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VOEDSELTUIN VILLANUEVA

STICHTING

Stichting Voedseltuin Villanueva zet zich met zo’n 25 vrijwilligers  
in om groente en fruit te produceren voor mensen die afhankelijk  
zijn van de Voedselbank. Jaarlijks levert de Voedseltuin duizenden 
kilo’s aan verse groente, fruit en kruiden aan Voedselbank  
Den Bosch. Verder wordt een bijdrage geleverd aan de Kerstproeverij 
van de Vincentiusvereniging Den Bosch. Op de Voedseltuin wordt 
zo veel mogelijk op biologische wijze gewerkt en bijgedragen 
aan de biodiversiteit in het gebied dat grenst aan de Ecologische 
Hoofdstructuur. De tuin staat open voor educatie aan jong en oud 
over de productie van duurzame en gezonde voeding. Met de 
bijdrage van de Voedseltuin worden de pakketten van de  
Voedselbank groener, gezonder en gevarieerder.

ACTIEF SINDS
2014

KVK NUMMER
61413488

BANKREKENING
NL19RABO 0188 6926 49

ANBI-STATUS
Ja

BEZOEKADRES
Vlijmenseweg 84 
5223 GW Den Bosch

EMAIL
info@ 
voedseltuinvillanueva.nl

WEBSITE
www. 
voedseltuinvillanueva.nl

UITGAVEN PER JAAR 
€ 10.000 - € 20.000

TYPE INKOMSTEN
Donaties, sponsoring, 
fondsen, subsidies

VRIJWILLIGERS
25

PERSONEEL 
Geen

GEBRUIKERS
500 huishoudens

Gezonde voeding bereikbaar voor iedereen, 
duurzaam en maatschappelijk verantwoord.
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STICHTING GOEDE DOELEN ’S-HERTOGENBOSCH
De stichting is opgericht op 28 maart 2019 en ingeschreven  
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74427067.

De stichting biedt ondersteuning aan lokale goede doelen in de 
gemeente ’s-Hertogenbosch bij o.a. het verwerven van financiële 
middelen, waarbij het uitbrengen en onderhouden van de lokale 
goede doelengids een belangrijk instrument is.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
• Jan de Rond (voorzitter)
• Anne-Marie van Eeten (secretaris)
• Ruurd Verdam (penningmeester)
• Emiel Felix (lid)
• Anne-Mart Agerbeek (lid)
De bestuursleden ontvangen voor hun 
werkzaamheden geen vergoeding.
Bankrekeningnummer van de stichting is
NL24RABO 0341 7946 43 

DIGITALE GIDS
De eerste Lokale Goede Doelengids ’s-Hertogenbosch is door de 
Stichting Goede Doelen ’s-Hertogenbosch uitgebracht in juli 2019. 
Voor een geactualiseerd overzicht van lokale goede doelen in 
’s-Hertogenbosch en andere relevante en bijkomende informatie,  
zie http://s-hertogenbosch.lokalegoededoelengids.nl.

De stichting is de gemeente ’s-Hertogenbosch, VisionArt Creatie & 
Communicatie, Drukkerij Dekkers van Gerwen en VrolijkOnline dank 
verschuldigd voor de steun en bijdrage die zij mocht ontvangen bij  
de productie van de fysieke en digitale Lokale Goede Doelengids

‘s-Hertogenbosch, 1 juli 2019

COLOFON
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Deze publicatie is mogelijk gemaakt door  
gemeente ’s-Hertogenbosch, VisionArt, Drukkerij Dekkers 

van Gerwen, Mooi zo Goed zo, Van Eeten Notarissen, Avans 
Hogeschool en Rotaryclub ’s-Hertogenbosch West.

Ontwerp/vormgeving
VisionArt Creatie & Communicatie

Drukwerk
Drukkerij Dekkers van Gerwen BV

Fotografie
Henk van Esch, Halfpoint, Gerard Monté, Ben Nienhuis, Joep 

Jacobs, Jan de Rond, Rens Bressers, Olaf Smit, Hans Hijmering, 
Peter Cox, Jan Harryvan - Opus56Fotografie, Fons Brekelmans, 

Picasa, Els Danen, CoCoppoolse, Sas Schilten en opgenomen 
organisaties.

Redactie
Stichting Goede Doelen ‘s-Hertogenbosch

Julianaplein 3
5211 BA ‘s-Hertogenbosch

http://s-hertogenbosch.lokalegoededoelengids.nl

‘s-Hertogenbosch
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DISCLAIMER
De opsteller van deze 
gids, de Stichting Goede 
Doelen ’s-Hertogenbosch, 
heeft de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid betracht bij 
het verzamelen en weergeven 
van de informatie over de 
genoemde organisaties en 
de van toepassing zijnde 
regelgeving. De stichting 
kan echter niet in staan 
voor de volledigheid, 
juistheid en actualiteit. Aan 
de informatie kunnen geen 
rechten worden ontleend en 
de opsteller aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade 
die voortvloeit uit het gebruik 
van deze informatie.

Niets uit deze uitgave 
mag worden gekopieerd 
of gepubliceerd zonder 
uitdrukkelijke toestemming 
van de redactie: dit geldt 
ook voor het in enige vorm 
elektronisch beschikbaar 
stellen.

De redactie heeft geprobeerd 
alle rechthebbenden van 
het illustratiemateriaal te 
achterhalen. Personen of 
instanties die desondanks 
van mening zijn aan deze 
uitgave aanspraken te kunnen 
ontlenen wordt verzocht om 
contact op te nemen met de 
redactie.
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WIJK & BUURT: COPERNIKKEL / DE KRUISKAMP ONS BUURTJE /  
DE VINKELSE MOLEN / EKARTWEIDE / NOORDERPOORT SAMEN DOEN / 
SPEELTUIN ROSMALEN / WIJKKRANT MUNTEL, VLIERT & ORTHENPOORT   
KUNST & CULTUUR: ‘S-HERTOGENBOSCH MUZIEKSTAD / 
‘S-HERTOGENBOSSCHE BEIAARDSTICHTING / ‘S-HERTOGENBOSSCHE 
MONUMENTENZORG / BABEL ‘S-HERTOGENBOSCH EN OMSTREKEN / 
BOSSCHE KLOKKENLUIDERS GILDE / CEMENT / COR UNUM /  
DE GROENE VESTING / DRUMFANFARE AMANTIUS / DRUMFANFARE 
EXEMPEL / DUKEBOX / EFFECT / GRAFISCH ATELIER DEN BOSCH / 
HEEMKUNDEWERKGROEP NUWELANT / HERDENKINGSCONCERT 
‘S-HERTOGENBOSCH / HET NOORDBRABANTS MUSEUM / JAZZ IN 
DUKETOWN / KAFLAND / KONINKLIJK ERKENDE HARMONIE OUDE POST 
‘S-HERTOGENBOSCH / KONINKLIJKE HARMONIE ‘S-HERTOGENBOSCH /
MUSEUM SLAGER / NATIONAAL CARNAVALSMUSEUM “OETELDONKS 
GEMINTEMUZEJUM” / STADSPIJPERS VAN ‘S-HERTOGENBOSCH / TEMPEL 
VAN EMPEL / THEATERFESTIVAL BOULEVARD / VERKADEFABRIEK /  
VRIENDEN KAMERMUZIEK ‘S-HERTOGENBOSCH  
NATUUR & MILIEU: DIERENTEHUIS ‘S-HERTOGENBOSCH / 
EENDENKOOI MAASPOORT / MINC / TRANSFARMERS / 
WIJKBELANGEN MALISKAMP - DIERENPARK    
SOCIAAL & MAATSCHAPPELIJK: ABC LEER MEE / ACTIEVE SENIOREN 
‘S-HERTOGENBOSCH / BOSSCHE REDDINGSBRIGADE / BUDDYHULP /  
DE ZEBRA / FARENT / GEFELICIFLAPSTAARTBOX / HUIFBED DE 
MEIERIJ / HUISKAMER BIJ KATRIEN / ISMES / LOODS / LOPEND BUFFET / 
MAATSCHAPPELIJKE OPVANG DEN BOSCH / MET JE HART DEN 
BOSCH-VUGHT / NETWERK TEGEN ARMOEDE - QUIET DEN BOSCH / 
NEX2NEXT / SENIORENBUS ‘S-HERTOGENBOSCH / VANZELFSPREKEND!? / 
VEUR MEKAOR / VICKI BROWNHUIS / VINCENTIUSVERENIGING 
‘S-HERTOGENBOSCH / VOEDSELBANK DEN BOSCH EN OMSTREKEN / 
VOEDSELTUIN VILLANUEVA

LOKALE GOEDE DOELEN

http://s-hertogenbosch.lokalegoededoelengids.nl




