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Inleiding 
Het vfonds ondersteunt per jaar zo’n kleine 200 projecten die zich inzetten voor vrede en vrijheid. Van al deze 
projecten willen we graag weten of ze in hun opzet geslaagd zijn. Om meerdere redenen is dat voor ons van belang. 
Allereerst zijn we vanuit het oogpunt van accountability verplicht te controleren of de toelagen volgens de geldige 
boekhoudkundige regels zijn besteed. Verder helpt een nauwgezette evaluatie uzelf en ons om meer inzicht te 
krijgen in de effectiviteit van de projecten die we ondersteunen. Wat pakte goed uit, wat minder en hoe komt dat? 
Welke lessen voor de toekomst kunnen we daaruit trekken? 
 
Een van de aandachtspunten in de evaluatie is de communicatie. Hoe heeft u het project onder de aandacht 
gebracht van het Nederlandse publiek? Welke communicatiemiddelen heeft u allemaal ingezet om uw doelen te 
bereiken? Welke tastbare c.q. meetbare resultaten zijn er geboekt? Ook willen we graag weten hoe u de 
betrokkenheid van vfonds aan de buitenwereld heeft kenbaar gemaakt.  Denk aan naamsvermelding en plaatsing 
van het vfonds-logo op brieven, folders, banners en beeldschermen. En hoe neemt u vfonds mee in uw uitingen op 
Facebook, Twitter, Instagram en andere sociale media? Ook het noemen van onze naam op een openings- en 
dankwoord bij een evenement valt hieronder.  
 
We danken u alvast voor uw tijd en aandacht. 
 
 
 

Bewaar mijn voortgang om later verder te gaan | Open een eerder opgeslagen formulier 
  

https://www.tfaforms.com/forms/resume/4710242
https://www.tfaforms.com/4710242
https://www.tfaforms.com/forms/resume/4710242


Evaluatieformulier 
Bewaar mijn voortgang om later verder te gaan | Open een eerder opgeslagen formulier 

Uw project 
Is de looptijd anders geweest dan in de aanvraag (begin- en einddatum)? 

Ja Nee 
 
Op welke wijze heeft uw project bijgedragen aan het bevorderen van vrede en vrijheid? 

 

 
Heeft u de doelstellingen zoals beschreven in u projectaanvraag bereikt? 

Ja Nee 
Doelgroep Deelnemers Bezoekers Online Sociale Media Radio / TV Geprinte media 

               

Nog een doelgroep toevoegen 
 
Welke (meetbare) resultaten heeft u met uw project geboekt? 
Op welke manieren is het vfonds zichtbaar geweest in de publiciteit rondom het project? 

 

 
Hoeveel nieuwe vrienden heeft uw project opgeleverd? 

 

https://www.tfaforms.com/forms/resume/4710242
https://www.tfaforms.com/4710242


Heeft u een aanbieding gemaakt voor Vrienden van het vfonds? 
Ja Nee 

 
Is er een effect op de lange(re) termijn als het project afgelopen is? Kunt u concrete voorbeelden noemen? 

 

 
Wat ging echt goed bij het project? Geef hier kort de successen weer (dat kunnen ook onverwachte successen zijn). 
Waaraan is het succes volgens u vooral te danken? 

 

 
Wat ging er niet goed? Geef aan wat duidelijk niet goed ging, wat in negatieve zin afweek van de verwachtingen en 
doelstellingen. Heeft u hier een verklaring voor? 

 

 
Beschrijf hier wat er gedaan wordt met projectresultaten 

 

 
Wordt er vervolg gegeven aan het project? 



Ja Nee 
 
Hebben de bijeenkomst(en)/evenement(en) plaatsgevonden conform planning? 

Ja Nee 
 
Heeft u educatief lesmateriaal en/of een tentoonstelling gemaakt, is dit verlopen conform planning? 

Ja Nee 
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Financiën 
Indien afgeweken is van de oorspronkelijke begroting dient u aan te geven wat de reden hiervan is. Overigens gaan 
wij er wel vanuit dat u dit al eerder aan ons gemeld heeft (zie toekenningsbrief). Voor de volledigheid van het dossier 
ontvangen wij hieronder graag schriftelijk de reden van afwijken. 
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Tot slot 
Kunt u drie buitenstaanders noemen die iets positiefs over uw project kunnen vertellen? 

Organisatie Functie Naam Geslacht Quote 

   Man Vrouw   

Nog een testimonial toevoegen 
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Checklist 
De volgende documenten ontvangen wij graag van u 

• Voorbeelden communicatie uitingen 
• Artikelen uit (digitale) lokale, regionale en/of landelijke media 
• Foto’s van het project (die gebruikt mogen worden door het vfonds), hoge resolutie 
• Enkele reacties van bezoekers aan / deelnemers van het project 
• Enkele reacties via de sociale media 
• Financiële verantwoording project; tekstuele toelichting 
• Overige 
• Als u nog andere bijlagen wilt meesturen is dat mogelijk 

Verplichte bijlagen bij de evaluatie 

• Bestedingsverklaring (ondertekend door twee bevoegde functionarissen) bij subsidiebedrag > € 2.500,- te 
downloaden van de website 

• Staat van baten en lasten en een balans behorende bij het project 
• Accountantsverklaring bij een subsidiebedrag hoger dan € 100.000,- 
• Als u nog andere bijlagen wilt meesturen is dat mogelijk 

Evaluatie indienen  
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