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EVALUATIEFORMULIER 
versie augustus 2020 

 

 
Je hebt van de Coöperatie Goed veur Mekare een bijdrage ontvangen uit het 
Duurzaamheidsfonds. We willen graag weten hoe het project is gegaan, zowel 
wat betreft uitvoering als resultaat. We verzoeken je dit formulier binnen 1 
maand na afloop van het project in te dienen.  
 
Vul het formulier beknopt en helder in, maximaal drie A4-tjes. Een bijlage 
meesturen mag maar is niet verplicht. Foto’s zijn welkom. Insturen naar …….  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Praktische informatie van de aanvrager, beantwoord onderstaande vragen 
Naam organisatie of groep: 
Naam contactpersoon: 
e-mailadres contactpersoon: 
telefoonnummer contactpersoon: 
Datum van subsidietoezegging en toegezegde bedrag GVM:  
 
 
Geef kort en duidelijk antwoord op onderstaande vragen. 

1. Geef een korte beschrijving van het verloop van het project? Wat heb je 
/ hebben jullie gedaan? Hebben diegenen die mee zouden doen, 
daadwerkelijk mee gedaan?  

 
2. Zijn de doelen bereikt? Wat is de duurzaamheidswinst voor jouw 

omgeving?   
 

3. Heb je ondersteuning/ commentaar/ van anderen gehad? Is er 
belangstelling getoond door niet direct betrokkenen?  

 
4. Is er publiciteit geweest in de pers? Kun je kopieën toevoegen? 
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5. Welke leerpunten wil je aan ons doorgeven? Wat vind je/ vinden jullie 
belangrijk om in de toekomst rekening mee te houden?  

 
6. Geef op een aparte bijlage een overzicht van de kosten en baten van het 

project.  
 
KOSTEN 
Wat zijn de werkelijke kosten van dit initiatief?  
Het gaat hier om bedragen die je feitelijk hebt betaald, dus niet om 
bijvoorbeeld vrijwilligersuren. 
(Kun je de BTW terugvragen van de Belastingdienst: noem dan de bedragen 
exclusief BTW). Uitgaven graag onderbouwen met facturen en bonnen. 

 
Materiaalkosten  €  

 
 

Uren (Denk aan adviseurs, 
begeleiding of grafisch ontwerp) 

€  
 
 

Andere kosten (vertel waar dit 
voor is). 

€  
 
 

 
TOTAALBEDRAG aan KOSTEN 

 
€  

 
 

BATEN 
Hoe zijn de kosten betaald?  

 
Bijdrage GVM? (maximaal 50%) €  
Hoeveel hebben jullie / heb je zelf 
btaald in euro’s? 
(Dus los van vrijwilligersuren) 

€  
 

Hoeveel betalen anderen? 
Van wie komt deze bijdrage?  

 
€            van: 
€            van: 
 
 

 
TOTAALBEDRAG aan BATEN 

 
€  
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(dit zou hetzelfde bedrag moeten 
zijn als totaalbedrag kosten) 

 

 
Kun je -globaal- aangeven op welke andere manieren is bijgedragen bij dit 
initiatief. Denk aan inzet van vrijwilligers, bijdragen in natura (gratis advies 
bijvoorbeeld, of spullen), gebruik van tweedehands spullen, enzovoorts. Wat 
deden jullie zelf en wat deden anderen? 
 
 
Handtekening (minimaal 2 personen).  

 
 
 
 
 
 
 


