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VAN IDEE NAAR PROJECT 
 
In het traject van idee naar project onderscheiden we de volgende stappen: 

1 - Intakegesprek bij een lid van Rotaryclub Dronten 
2 - Informele beoordeling door het bestuur van het GPJF 
3 - Opstellen projectvoorstel 
4 - Indienen projectvoorstel en formele beoordeling door het GPJF 
5 - Beschikking en overeenkomst 

 
Opmerking: Vanuit GPJF zal ook actief meegewerkt worden om projectvoorstellen en ideeën te 
genereren om op een goede wijze de beschikbare middelen te besteden. 
 
Onderstaand worden de stappen verder beschreven. 
 
1 - Intakegesprek bij een lid van Rotaryclub Dronten 
De aanvrager van een project voert een intakegesprek met bij voorkeur twee leden van Rotaryclub 
Dronten. Dit gesprek vindt plaats op basis van het ingevulde projectideeformulier, welke te vinden 
is op de website www.geertpopkemajeugdfonds.nl . Tijdens het intakegesprek wordt besproken of 
het projectidee (in potentie) voldoet aan het toetsingskader, waarmee uiteindelijk het GPJF de 
projecten beoordeelt en selecteert. Per aanvraag zal bekeken worden of het noodzakelijk is om 
vanuit GPJF te assisteren bij het ontwikkelen van het projectvoorstel. Te allen tijde moeten project 
ideeën en –voorstellen gedeeld worden met alle leden van het bestuur van GPJF. 
 
2 – Eerste informele beoordeling door het bestuur van het GPJF 
Als het betreffende Rotary lid denkt dat het idee kans kan maken op een bijdrage van het GPJF, 
wordt het projectideeformulier voor een informele beoordeling voorgelegd aan het bestuur van 
het GPJF. Aan alle GPJF-bestuursleden wordt gevraagd om online een korte vragenlijst in te vullen 
en het projectidee te voorzien van feedback. Op basis van de verzamelde beoordelingen en 
feedback wordt er z.s.m. een samenvattend advies opgesteld.  
 
Globaal zijn er drie adviezen mogelijk: 

 Het plan past niet bij de GPJF visie: het heeft geen zin een aanvraag in te dienen 

 Het plan past wel bij de GPJF-visie, maar heeft nog aanpassingen nodig: aanvrager krijgt advies 
over welke aanpassingen dit zijn, zodat er alsnog een aanvraag ingediend kan worden 

 Het plan past wel bij de GPJF-visie: het betreffende Rotary lid moedigt de aanvrager aan om 
een projectvoorstel in te dienen 

 
Het advies met bijbehorende feedback wordt via het betreffende Rotary lid teruggekoppeld aan 
de aanvrager.  
 
Opmerking: Ook in deze fase kan er vanuit GPJF ondersteuning worden aangeboden om 
projectvoorstellen verder te ontwikkelen. 

http://www.geertpopkemajeugdfonds.nl/


 

 
 
 

 
3 – Opstellen projectvoorstel 
Op basis van de verkregen feedback, schrijft de initiatiefnemer een projectvoorstel, een format 
hiervoor is te vinden op de website www.geertpopkemajeugdfonds.nl . Zie bijlage 1 waarin een 
eerste concept is opgenomen. Tussentijds kan er, indien gewenst, advies worden ingewonnen bij 
het bestuur van het GPJF. Hierbij fungeert het Rotary lid als tussenpersoon. Coordinatie vindt 
plaats door secretaris van GPJF. Nadat de aanvraag bij het GPJF is ingediend, wordt deze door het 
bestuur van het GPJF beoordeeld op volledigheid. Daarna wordt gekeken of het project past in de 
kaders van het openstellingsbesluit en of het voldoet aan de voorwaarden. 
 
4 –Indiening projectvoorstel en formele beoordeling door het GPJF  
Het projectvoorstel wordt ingediend en voor een formele beoordeling voorgelegd aan het bestuur 
van het GPJF. De ingediende projectvoorstellen worden door het secretariaat naar de GPJF-
bestuursleden gemaild, met het verzoek om een online vragenlijst in te vullen. De online 
vragenlijst is een direct verlengstuk van het toetsingskader. Via de vragenlijst kent elk GPJF 
bestuurslid punten toe aan het projectvoorstel. Een voorstel is toegevoegd als bijlage 2. Het 
gemiddelde van de individuele scores bepaalt de totaalscore van een project. Door gebruik te 
maken van een online beoordelingslijst, voorafgaand aan de GPJF-vergadering, kan onafhankelijk 
van elkaar een mening gegeven worden, zonder elkaar daarbij te beïnvloeden. Tijdens de GPJF 
vergadering zullen de projectvoorstellen met de bijbehorende beoordelingen nogmaals met elkaar 
worden besproken. Door argumenten uit te wisselen, is het mogelijk om tot een hogere of lagere 
puntentoekenning te komen. De op deze wijze verkregen puntenscore kan leiden tot twee 
uitkomsten: 
- Positief oordeel, subsidiabel  
- Negatief oordeel, niet subsidiabel  
 
NB – Mochten de GPJF bestuursleden een belang hebben bij een ingediend project dan onthouden 
zij zich van puntentoekenning, discussie en stemming over het project. Dit wordt in het verslag 
vastgelegd. 
 
5 - Beschikking en overeenkomst 
Als het GPJF bestuur positief is over het projectvoorstel, stelt het bestuur van het GPJF een 
voorstel op voor een subsidiebeschikking inclusief overeenkomst. De uitkomst van de beslissing 
(positief of negatief) wordt gemeld aan alle leden van Rotaryclub tijdens clubbijeenkomst. 

 
 

http://www.geertpopkemajeugdfonds.nl/

