
Help Nederland vooruit

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het ING Nederland fonds: 
       nederlandfonds@ing.nl. Meer informatie op: www.ing.nl/nederlandfonds

Help Nederland vooruit in cijfers

Met de campagne ‘Help Nederland vooruit’ wil het ING 
Nederland fonds zoveel mogelijk lokale en kleinere initiatieven in 
Nederland financieel ondersteunen. Het Nederlandse publiek 
mag stemmen op hun favoriete doel. Het aantal stemmen 
bepaalt ook de hoogte van de donaties aan de doelen. 

Empowering people

ING Nederland fonds

Thema’s voor donaties

Welzijn

Gezondheid

Onderwijs 

Sport

Noodhulp 

Financiële zelfredzaamheid

Digitalisering

Buurtverbeteraars

Het fonds is in 2015 
opgericht. Mensen maken de 
samenleving. En dus willen 
we hen vooruit helpen. 
We willen graag dat:

• iedereen digitale 
 vaardigheden leert.
• mensen meer grip hebben 
 op hun geldzaken.
• werk voor iedereen 
 bereikbaar is.

Dit doen we door:
• te investeren in 25 landelijk 
 actieve maatschappelijke 
 ondernemers: de Club van 25.

• medewerkers die zich vrijwillig 
 inzetten voor goede doelen en 
 maatschappelijke organisaties 
 jaarlijks de mogelijkheid te geven 
 een donatie aan te vragen voor 
 hun doel of organisatie.
• met de campagne 'Help 
 Nederland vooruit' jaarlijks 250 
 lokale organisaties een financieel 
 steuntje in de rug te geven.

Voor de vijfde keer organiseert het ING Nederland fonds de campagne ‘Help Nederland vooruit’ waarmee ING 
maatschappelijke projecten in Nederland steunt die mensen vooruit helpen. En wat zijn we trots! Trots op al die 
mensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun lokale initiatieven om zo de samenleving mooier te maken. 
We zijn blij dat we hier een bijdrage aan kunnen leveren. 

Aantal 
Begunstigde 
organisaties 
vanaf 2015

Totaal 
uitgebrachte 
stemmen 
vanaf 2015

1.436

364.906

1. Delft-Zoetermeer

2. Twente

3. Groningen

4. Alkmaar

5. Leiden

6. Groene Hart

7. Nieuwegein

8. Amstelveen

9. IJmond Zaanstreek

10. Den Bosch

Top tien uitgekeerde donaties per regio
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Totaal 
gedoneerd 
bedrag 
vanaf 2015

€ 3.611.000
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9
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Speeltuin Beltrum d’n Geetelingshook
Het project kost een hoop geld, nu zijn de leden van de vereniging 
druk bezig met het ontwikkelen van een plan om de financiering 
rond te krijgen. Hopelijk kunnen we in 2021 starten met de realisatie 
van de nieuwe ontmoetingsplek.

PlusBus Houten
De aanschaf van de nieuwe bus was een noodzakelijk 
goed, de financiering is echter nog niet rond. De donatie 
van ING levert daar een mooie bijdrage aan!

Stichting Magic Care
Wij willen de komende jaren zoveel mogelijk kwetsbare kinderen 
bereiken en werken aan hun zelfvertrouwen. Het is daarom noodzaak 
om de naamsbekendheid te laten groeien.

Stichting 4 Care
Door de nominatie bij Help Nederland vooruit is alles in een 
stroomversnelling geraakt en is de stichting op dit moment druk 
bezig met het genereren van meer naamsbekendheid.

Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn
Het doel is om al deze mensen de mogelijkheid te geven om lekker 
samen te kunnen fietsen. En naast meer duofietsen en meer vrijwilligers 
is er ook onderhoud nodig om de fietsen in goede staat te behouden.


