
Volop plannen? 
Nu nog de middelen!

Doe een beroep op het Bergmansfonds

Stichting Bergmansfonds
Postbus 1386
5004 BJ  Tilburg
Telefoon (013) 592 01 62
info@bergmansfonds.nl
www.bergmansfonds.nl

Is uw organisatie actief in de 
mantelzorg of ouderenzorg? 
Zoekt de organisatie waar u 
werkt contact met kinderen 
en jongeren, bijvoorbeeld in 
programma’s gezondheid? 
Ondersteunt u mensen met 
een beperking, bijvoorbeeld 
in een zorginstelling? Werkt 
u in het ziekenhuis of helpt 
u op een andere manier 
mensen die een steun in de 
rug nodig hebben? 

Samen met u zetten wij ons 
in voor al deze mensen. Het 
Bergmansfonds biedt finan-
ciële hulp bij vernieuwende 
projecten op het gebied 
van zorg en gezondheid in 
de regio Tilburg. Ook úw 
organisatie kan een aanvraag 
indienen.



Iets extra’s nodig?

Onze uitgangspunten
Jaarlijks honoreren wij een 
aantal subsidieaanvragen 
voor projecten. Uw aanvraag 
is van harte welkom. Alle 
aanvragen worden  
beoordeeld aan de hand van 
onze criteria, die aansluiten 
op sociale, medische  
en maatschappelijke ontwik-
kelingen in de samenleving. 
Als belangrijke voorwaarde 
stellen wij, dat uw organisa-
tie gebonden is aan Tilburg 
of omgeving. Aanvragen 
voor privédoeleinden, 
wetenschappelijk onderzoek 
of reguliere activiteiten van 
organisaties worden niet 
gesubsidieerd. 

Bergmansfonds Care-Award
Iedere twee jaar reiken wij de Care-
Award uit. De prijs is een aanmoedi-
ging en een blijk van waardering voor 
nieuwe initiatieven op het gebied van 
zorg en gezondheid.
Prijswinnaars ontvangen een beeldje 
en een geldbedrag van maximaal  
€ 15.000,- (mogelijk te verdelen over 
meerdere projecten). 

Alle ingediende aanvragen dingen 
automatisch mee naar deze tweejaar-
lijkse prijsvraag. Misschien komt ook 
úw project in aanmerking voor de 
Care-Award!  

Veelzijdige toekenning
Per kalenderjaar heeft het Bergmans-
fonds ongeveer € 70.000,- te beste-
den. U kunt bij ons terecht voor kleine 
en grotere bijdragen, die in principe 
eenmalig zijn. Projecten die niet volle-
dig voldoen aan onze doelstelling en 
voorwaarden kunnen in aanmerking 
komen voor een sympathiesubsidie 
(maximaal € 2000,-).

Zorgvernieuwende projecten krijgen 
onze bijzondere aandacht. 

Uw aanvraag
Wilt u een aanvraag indienen? Op 
www.bergmansfonds.nl vindt u onder 
de button Subsidies meer informatie 
over het aanvraagtraject. 
Welkom bij het Bergmansfonds!

Projecten en initiatieven
De afgelopen jaren heeft het Bergmansfonds diverse zorgvernieuwende projec-
ten ondersteund:
•	 Boekenpret,	een	taalstimuleringsprogramma	voor	peuters	vanuit	Thebe	

Jeugdgezondheidszorg. 
•	 Eetsj-Outdoor,	een	buitensportorganisatie	waar	mensen	met	een	verstan-

delijke beperking de bezoekers begeleiden. Dit vernieuwende project van 
Amarant geeft een positieve impuls aan de maatschappelijke integratie van 
mensen met een beperking. 

•	 Gezelschapsdieren	op	de	kinderafdeling,	een	project	bij	het	TweeStedenzie-
kenhuis.

•	 Preventielessen	AIDS	en	HIV-besmetting	door	ervaringsdeskundigen	op	het	
St. Odulphuslyceum. 

•	 Verkeerstuin	voor	lichamelijk	gehandicapten	bij	Revalidatiecentrum	Leijpark.
•	 Mantelzorg	in	Brabant,	een	tv-serie	van	Stichting	Take	Care	TV	waarin	

mantelzorgers hun verhaal doen. 
•	 Coaches4juniors,	een	mentorproject	van	Stichting	Contour	waarbij	onder	

meer studenten fungeren als mentor/coach voor jongeren. Met hulp van het 
Bergmansfonds is een brede en originele werving opgezet.  

Wij staan open  
voor uw ideeën

Een bijdrage van het Bergmansfonds: dat voelt als een warme jas


