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WĲ K & 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 & MAATSCHAPPELĲ K: 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
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VoorwoordVOORWOORD 

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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