
 

 

Vragenlijst bij subsidieverzoek met betrekking tot 

subsidieregeling Vrijwilligersondersteuning Zoetermeer 

Wat moet ik doen? 

U vult dit formulier in en stuurt u deze mee met uw aanvraag voor een subsidie.  

Hoe werkt het? 

Per ingevuld antwoord krijgt u punten. In totaal kunt u maximaal 70 punten krijgen. Op basis van het totaal 

aantal punten stellen wij vast of u wel of geen subsidie krijgt. Vanaf 40 punten komt u in aanmerking voor 

subsidie. In de Subsidieregeling vrijwilligersondersteuning Zoetermeer wordt uitgelegd hoe de punten 

worden toegekend. 

Is een vraag niet van toepassing op uw activiteit? Geef dan aan waarom niet. 

Waar moet u rekening mee houden? 

Hou bij het beantwoorden van de vragen rekening met: 

- de Subsidieregeling vrijwilligersondersteuning Zoetermeer. 

- de Subsidieregeling 2016. 

Deze documenten kunt u vinden op onze website: www.zoetermeer.nl/subsidies. 

Als u voor het eerst subsidie aanvraagt moet u het nummer van de Kamer van Koophandel invullen. Als 

bijlage moet u meesturen:  

- Inschrijving Kamer van Koophandel. 

- Oprichtingsakte. 

- Statuten. 

- Jaarverslag van voorgaand jaar. 

- Jaarrekening en balans van voorgaand jaar. 

Hulp nodig? 

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit formulier? Neem dan contact met ons op via 

info@zoetermeervoorelkaar.nl. 

 

Hieronder de vragen voor de onderbouwing van de aanvraag: 

1. Aanbod activiteiten 

1.1. Welke activiteit(en) gaat u organiseren voor vrijwilligers? 

1.2. Hoeveel vrijwilligers gaan meedoen aan de activiteit(en)?  

1.3. Hoe vaak dagelijks/wekelijks/maandelijks/jaarlijks)?



 

 

2. Verwacht resultaat 

2.1. Welk resultaat verwacht u binnen één jaar te bereiken met de te ontvangen subsidie?  

U dient een concreet resultaat te beschrijven wat u verwacht te bereiken voor de 

vrijwilligers(organisatie) waar uw aanvraag betrekking op heeft.  

U geeft ook aan, hoe en in welke mate de innovatie leidt tot een duurzaam effect en in welke 

periode dit effect bereikt kan worden. Maximaal 10 punten worden toegekend aan dit onderdeel. 

Innovatie: de ontwikkeling en implementatie van nieuwe ideeën (producten, diensten en 

modellen) en het creëren van nieuwe samenwerkingsverbanden.  

Duurzaam effect: het bestendigen van de behaalde resultaten over een langere periode. 

2.2. Het door u geboekte resultaat is overdraagbaar. U beschrijft in uw aanvraag hoe u dit gaat 

doen. 

3. Innovatie 

3.1. Bevat uw aanvraag een innovatief element? Beschrijf hoe deze innovatie eruit ziet. (maximaal 

15 punten). 

4. Samenwerking 

4.1. Werkt u samen met andere organisaties?  

Beschrijf of u samenwerkt met andere organisaties en/of andere organisaties ook baat hebben 

bij uw subsidieaanvraag. U geeft daarbij aan welke van de drie onderstaande varianten het 

meest van toepassing is op uw aanvraag. U kiest één van de onderstaande varianten. 

a) De aanvraag is samen met andere organisaties opgesteld, die allen baat hebben bij het 

resultaat. Beschrijf op welke wijze (maximaal 10 punten). 

b) De aanvraag is niet samen met andere organisaties opgesteld, maar andere 

organisaties hebben er wel baat bij of kunnen dat hebben. Beschrijf op welke wijze 

(maximaal 5 punten). 

c) De aanvraag zit op het tot stand brengen van samenwerking tussen organisaties. 

Beschrijf welke samenwerking u voor ogen heeft en met welke stappen die wordt 

nagestreefd (maximaal 5 punten). 

4.2. Met welke organisatie(s) werkt u samen of hoe hebben deze baat hierbij?



 

 

5. Maatschappelijke impact 

5.1. Wat is de positieve impact van het vrijwilligerswerk en de activiteiten van uw organisatie, in het 

bijzonder in relatie toe de activiteiten uit uw subsidieaanvraag op de Zoetermeerse samenleving 

(maximaal 25 punten).  

Denk aanvragen als; 

a) Wat heeft het voor impact op uw vrijwilligers en de wijze waarop ze hun vrijwilligerswerk 

uitvoeren? 

b) Wat merken de inwoners van Zoetermeer ervan? 

c) Wat betekent het voor de continuïteit en de omvang van het dienstaanbod in de stad? 

Indien u dit niet goed kunt aantonen, ontvangt u minder of geen punten. 

 


