Welke vragen kunt u verwachten?
Een algemene financiële aanvraag doet u online via
https://mijn.oranjefonds.nl. Door een intelligent systeem beantwoordt u
alleen vragen die op uw initiatief van toepassing zijn. Onze projectadviseurs
nemen uw aanvraag vervolgens in behandeling. Tijdens het online
aanvraagproces stellen we u de volgende vragen:
Uw organisatie
Wat is de doelstelling van uw organisatie?
Wat zijn de vaste, reguliere activiteiten van uw organisatie?
Is uw organisatie zelfstandig?
Heeft uw organisatie een onafhankelijk bestuur?
Ontvangt u subsidie van de overheid als bijdrage in de financiering van uw reguliere exploitatie?
Wordt uw reguliere exploitatie op een andere manier gefinancierd?
Voorziet u hier de komende drie jaar wijzigingen in?
Uw initiatief
Beschrijf het maatschappelijke vraagstuk dat aanleiding is voor uw initiatief
Wat is het werkgebied van uw initiatief? Welke stad/wijk etc
Wat is het doel van uw initiatief?
Hoe gaat u dat doel bereiken?
Waarom kiest u voor deze aanpak?
Wat maakt uw aanpak bijzonder/uniek?
In hoeverre wijkt deze aanpak af van uw reguliere werk?
Welke resultaten gaat u met uw initiatief bereiken?
Geef uw planning weer.
Hoe monitort en evalueert u uw resultaten?
Hoe denkt u dat uw initiatief na de projectperiode voortgezet wordt? Hoe borgt u uw
initiatief in uw organisatie?
Uw doelgroep
Voor wie is uw initiatief bedoeld? Beschrijf hier uw doelgroep, wie zijn het, welke
leeftijden, hoe groot is de doelgroep, welke achtergrond.
Hoeveel mensen uit uw doelgroep nemen per jaar deel?
Hoe is de doelgroep betrokken bij uw initiatief?
Heeft u onder uw doelgroep de behoefte aan uw initiatief gepeild? Hoe en met welke
uitkomst?
Hoe gaat u de deelnemers werven?
Vrijwilligers
Hoeveel vrijwilligers zijn betrokken?
Welke rol spelen vrijwilligers in dit initiatief? Wat zijn hun taken?
Hoeveel tijd investeren zij gemiddeld?
Hoe gaat u uw vrijwilligers werven en selecteren? Op grond van welke criteria?
Wat biedt u uw vrijwilligers? Hoe ondersteunt u hen?
Wordt het project overwegend door vrijwilligers uitgevoerd?
Samenwerking en referenties
Werkt u in dit initiatief samen met andere organisaties?
Het Oranje Fonds vraagt maximaal 3 referenties.

Meer weten?
Ga naar www.oranjefonds.nl/aanvragen voor meer informatie over
algemene aanvragen bij het Oranje Fonds, of neem contact op via Tel.
030 656 45 24, of per mail: info@oranjefonds.nl.

Bijlagen
Graag ontvangen wij de volgende bijlagen
om uw aanvraag goed te kunnen
beoordelen.


Statuten



Meest recente uittreksel Kamer
van Koophandel



Meest recente jaarrekening of
een overzicht van inkomsten en
uitgaven



Begroting van uw organisatie
van dit jaar



Balans



Meest recente jaarverslag



Projectplan (indien beschikbaar)



Activiteitenplan (indien nodig)



Begroting en dekkingsplan*

* verplicht

