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Algemeen  

Ter vaststelling van de subsidie vragen we jullie, naast een financieel verslag, ook een inhoudelijk verslag 
in te dienen, bestaande uit een activiteitenverslag op basis van de onderstaande vragen. Jullie 
antwoorden helpen om kennis over te dragen aan de rest van het veld, en het helpt ons de regeling te 
verbeteren waar nodig.  

Het verzoek tot vaststelling kun je vanaf 1 januari 2022 indienen via de portal van MijnSVDJ. De deadline 
voor zowel het inhoudelijk als het financieel verslag is 28 februari 2022.  

 

Inhoudelijk 

1. Op welke manier heeft het project waarde toegevoegd aan jullie organisatie? (max 100 
woorden) 

2. Wat waren jullie belangrijkste activiteiten? (max 150 woorden) 
3. Wat ging er goed? (max 100 woorden) 
4. Wat ging er minder goed? (max 100 woorden) 
5. Wat heeft de subsidie betekent voor jullie samenwerkingen en netwerk? (max 100 woorden) 
6. In hoeverre heeft de subsidie en het project bijgedragen aan het verwerven van nieuwe en of 

andere inkomsten? (max 100 woorden) 
7. In hoeverre heeft de subsidie bijgedragen aan het verwerven van nieuwe kennis, opleiding en 

ervaring? (max 100 woorden) 
8. Kunnen jullie (een aantal van) jullie belangrijkste verhalen hier delen? (max 100 woorden) 
9. Krijgt het project vervolg en zo ja op welke manier? (max 200 woorden) 
10. Wat kan de rest van de sector leren van jullie project? (max 200 woorden) 
11. Hoe hebben jullie de begeleiding van het Stimuleringsfonds ervaren? Wat had het 

Stimuleringsfonds in jullie ogen anders kunnen doen? (max. 100 woorden) 

Financieel 

12. Aan welke mensen en wat voor een soort arbeid hebben jullie subsidie 2.2a besteed? 
13. Zijn er grote wijzigingen geweest ten opzichte van de oorspronkelijke begroting? 
14. Waar hebben jullie de 10% aan besteed? Met welk inhoudelijk doel hebben jullie de 10% subsidie 

(2.2b) kunnen inzetten? 

 

 

 

 

 


	Algemeen
	Ter vaststelling van de subsidie vragen we jullie, naast een financieel verslag, ook een inhoudelijk verslag in te dienen, bestaande uit een activiteitenverslag op basis van de onderstaande vragen. Jullie antwoorden helpen om kennis over te dragen aan...
	Het verzoek tot vaststelling kun je vanaf 1 januari 2022 indienen via de portal van MijnSVDJ. De deadline voor zowel het inhoudelijk als het financieel verslag is 28 februari 2022.

