
 
Secretariaat: 
Amersfoortweg 11
1324 PE Almere
secretariaat@dgwereldwerk.nl

Criteria Verdubbelingactie 

Doopsgezinde gemeenten kunnen een beroep doen op doopsgezind WereldWerk om (beperkte) 
ondersteuning van een (wereld) diaconaal project. Om in aanmerking te komen voor de 
verdubbelingactie is het nodig te voldoen aan bepaalde criteria: 

1. de te verwerven gelden zijn bedoeld voor de financiering van een project, waarbij de 
volgende specifieke kenmerken van een project gelden: 

a. Het project is eindig qua tijd en moet bij voorkeur binnen 1,5 jaar kunnen worden 
afgerond. Dit houdt in dat binnen 1,5 jaar de financiering rond moet zijn; 

b. Met de gelden die worden ingezameld wordt, inclusief de verdubbeling door 
doopsgezind WereldWerk, een afgerond, haalbaar, duurzaam en eenmalig doel 
gerealiseerd; 

c. Het resultaat c.q. de resultaten van het project zijn meetbaar; 
d. Het project is eenmalig, kleinschalig en concreet; 

2. het projectresultaat moet passen in de doelstellingen van doopsgezind Wereldwerk; zie 
hiervoor de visie en waarden zoals verwoord in ons beleidsplan. 

3. samen met de indiener beoordeelt doopsgezind Wereldwerk op basis van haar 
deskundigheid en expertise, de haalbaarheid, legitimiteit, en effectiviteit van het 
ingediende project 

4. de indienende doopsgezinde gemeente staat garant voor de totale financiering exclusief 
de verdubbeling; 

5. doopsgezind WereldWerk staat garant voor de verdubbeling van de benodigde gelden tot 
een maximum van € 1000,-; 

6. de campagne voor fondsenwerving ten behoeve van het project wordt georganiseerd 
onder de eigen naam van de doopsgezinde gemeente; 

7. de kosten voor de campagne behoren niet tot de projectkosten; doopsgezind WereldWerk 
draagt niet bij in de campagnekosten; 

8. voor de actie start moet de 'verdubbeling' worden aangevraagd via het 
aanvraagformulier 

9. voor de aanvraag wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier zie volgende 
pagina; 

10. de beoordeling van de aanvraag wordt gedaan door het dagelijks bestuur van 
doopsgezind WereldWerk; 

11. de gemeente garandeert inzichtelijke, tijdige en complete rapportage; 

bij voorbaat zijn uitgesloten: 
1. bijdragen aan lopende exploitatiekosten zoals huren, salarissen, schoolgelden, reis- en 

verblijfkosten; 
2. steun aan individuele personen; 
3. steun aan niet pacifistische activiteiten; 
4. bijdragen aan projecten die reeds op de jaarbegroting van doopsgezind WereldWerk staan 



Naam van het project: 

Waar wordt het project gerealiseerd ?: 

Is er contact met een plaatselijke (doopsgezinde) gemeente en/of organisatie? (zo ja welke 
en wie zijn de contactpersonen).  

Beschrijving op hoofdlijnen van het project:  
1. wat is het beoogde resultaat?  

2. op welke wijze sluit het aan bij de waarden/missie/doelstellingen van dgWW? 

3. wie of welke groep wordt met het project geholpen? 

4. op welke wijze is dat ‘meetbaar’? 

5. wat is de tijdspanne wat betreft de uitvoering van het project? 

6. Wanneer wordt het eindresultaat gerapporteerd aan dgWW? 

Wie is voor dgWW de contactpersoon? (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) 

Welk bedrag is nodig voor het realiseren van het project? (welk bedrag brengt uw gemeente bijeen 
en welk bedrag moet dgWW bijdragen? 
1. bijdrage gemeente gemeente: 
2. bijdrage andere sponsoren 
3. bijdrage dgWW 

Totaal: 

Welke tijdsplanning houdt u aan om het benodigde geld bijeen te brengen? 

Welke activiteiten worden uitgevoerd om de financiën bijeen te brengen? (bazaar, lezingen,  
krant, locale radio en/of tv, gemeenteavond enz.) 
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