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Datum evaluatie  
 
 

 

Nummer evaluatie  
  

Toezeggingsnummer  
  

Categorie  
 

 
 

 
 

Gegevens organisatie:  
  

Naam organisatie  
  

Website  
  

ANBI erkenning t.n.v.  
  

Adres  
  

Postcode  
  

Woonplaats  
  

Bankrekeningnummer  
  

Ten name van  

 

 

Naam contactpersoon  
  

E-mailadres  
  

Telefoonnummer  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wat waren de totale giften in 
het laatste boekjaar?  

€  

  

Wat waren de totale inkomsten 
in het laatste boekjaar?  

€  

  

Bijdrage Stichting Grace € 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Secretariaat  

  
Eventuele toelichting 

 

ANBI documentatie compleet    
    

ANBI erkenning geverifieerd    
    

   Doorgezet naar Behandelaar Datum:   
    

Bestuursbesluit verzonden     Datum:   
    

 
 
Behandelaar  

  
Eventuele toelichting 

 

Heeft de Doelstelling een CBF 
keurmerk? 

   

    

Heeft de laatste jaarrekening een 
goedkeurende 
accountantsverklaring?  

   

    

Was de verantwoording van de 
besteding tevredenstellend?  

   

    

Zijn de voorziene activiteiten 
waargemaakt? 

   

    

Sluiten de activiteiten nog altijd 
aan bij de oorspronkelijke 
doelstelling? 

   

    

Zijn de donaties in voldoende 
mate aangewend voor de 
Doelstelling? 

   

    

Is de support van Stichting Grace 
<25% van het giftentotaal? 
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Past de Doelstelling nog in het 
actuele Beleidsplan?  

   

   

 

Is er voldoende continuïteit in de 
directie of de uitvoerenden? 

  
 

 

    

Is onze support essentieel voor de 
Doelstelling? 

   

    

Wordt ongewijzigde support 
voorgesteld?  

   

    

 

Advies Behandelaar Toelichting 

 

O   Support beëindigen   
 
 

 

   

O   Support ongewijzigd voortzetten  
 

 

   

O   Toekennen normbedrag  
 
 

 

   

O   Toekennen in afwijking normbedrag  
 
 
 

 

   

Toelichting op het advies  
 

 
 
 
 
 

 

   

Volgende evaluatie in                Jaar:  
 

                 

 
 
 
 

Lt  Cat  Reg  Omv         
 

Grootboeknummer                 
                 

Aanvraag doorgezet Bestuur    Datum:   
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Bestuur stemming toekenning   
 

      

Stem Akkoord Niet akkoord TB   Motivatie  
 

1.   O O O O  

 

 

 

     

2.    O O O O  

 

 

 

     

3.    O O O O  

 

 

      

4.    O O O O  

 

 

      
A1. O O O O  

 

 

      

A2. O O O O  

 

 

      

 
 

Bestuursbesluit  Bedrag  

 

Definitief besluit  
 
 

 

                 

Uitkeren O   Aansluitend          
                 

 O     
 
 

 

                 

   

Datum verzonden naar Secretariaat   
                 

 

Stemming & Besluit Evaluatie  
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