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1. Inleiding (Project samenvatting)  

Geef in een korte samenvatting een beschrijving van het project weer. Deze samenvatting 
moet kort het hoofddoel van het project beschrijven, de relevantie van het project in relatie 
tot de doelstellingen van Stichting Torarica Community Fund. Uw algemene doel definiëren 
en de stappen om dat doel te bereiken (takenlijst).  

2. Achtergrond informatie organisatie  

Geef in twee tot drie paragrafen achtergrond informatie over uw organisatie weer en 
waarom uw organisatie de donatie effectief zal gebruiken.  

3. Werkplan (gedetailleerde achtergrond informatie van het project)  

3.1. Project  

o Probleemstelling  
o Onderzoek  
o Belang van het project  
o Welke impact zal het project hebben  
o Wat zal er veranderen aan de situatie als gevolg van uw project.  

3.2. Doelgroep & doelstellingen  

o Specifieke doelstelling  
o Bepaling van de aard en omvang van uw project, zodat alle betrokkenen dezelfde 

visie hebben.  
o Doelen en subdoelen te bereiken met dit project  
o Doelgroep (specificeren)  
o Groepsgrootte  
o Direct getroffen hoeveelheid mannen / vrouwen / kinderen.  
o Indirect getroffen groep, hoeveelheid mannen / vrouwen / kinderen.  

3.3. Plan van aanpak   
(beschrijf de te ondernemen stappen. Beschrijf de activiteiten. Wat is er tot nu toe gepland)  

o Taken plannen.  
o Mankracht  
o Beoogd resultaat  
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4. Beschikbare bronnen van inkomsten  

4.1. Begroting 

o Raming van de kosten voor elke fase van het project en het berekenen van voldoende 
buffers voor onvoorziene omstandigheden.  

4.2. Andere financiering  
(bronnen van inkomsten middelen ter beschikking gesteld door andere organisatie of

 aanvragen gedaan bij andere organisatie.)  
 

4.3. Toekomstige financiering  
(Als u dit project in de toekomst voortzet, hoe wordt het dan ondersteund?)  

4.4. Potentiele leveranciers  

 

 

 

 


