
Dossiernummer:

Titel initiatief:

Naam:

Telefoonnummer:

Formulier verantwoording verantwoording 
bewonersinitiatiefbewonersinitiatief

De uitvoering

NeeJa

Wanneer heeft u uw initiatief uitgevoerd/opgeleverd?

Hoeveel mensen waren betrokken bij de organisatie?

Hoeveel bewoners hebben uw activiteit bezocht of meegedaan?

Terugkijkend op uw initiatief, waar bent u het meest trots op?

Heeft u uw initiatief uitgevoerd volgens het vooraf ingediende en goedgekeurde plan?

Zo nee, graag toelichten:

Vul dit formulier binnen 4 weken na oplevering/uitvoering van uw initiatief in en stuur op naar Opzoomer Mee, zie de ontvangen beschikking.

Als u uw initiatief nog een keer zou organiseren, wat zou u de volgende keer dan anders doen?  

Met welke partners heeft u samengewerkt?

De financiën

Hoe hoog was de bijdrage die u ontvangen heeft voor uw initiatief? 
Let op: bij €5.000 of meer moet u het 
Formulier Financieel Overzicht invullen 
en meesturen met dit formulier. Voeg ook 
kopieën van bonnen en facturen toe.Bent u uitgekomen met de bijdrage van de commissie?

NeeJa

Als u geld over heeft, hoeveel geld heeft u over? 

Als u tekort kwam, hoeveel geld kwam u dan tekort?

Hoe heeft u dit opgelost?

Let op: geld dat over is dient u terug te storten 
op rekeningnummer NL56INGB0004353342 
t.n.v.  Stichting Opzoomer Mee Rotterdam, 
onder vermelding van uw dossiernummer en 
de titel van het initiatief

BEWIJSSTUKKEN Voeg foto’s, krantenberichten of ander materiaal van uw initiatief toe aan dit formulier. Bijdrage ontvangen van €5.000 of meer? 
Voeg dan ook kopieën van bonnen en facturen toe en het Formulier Financieel Overzicht. Mail dit formulier inclusief bijlagen mailen 
naar: bewonersidee@opzoomermee.nl. Let op: omdat foto’s vaak groot zijn qua MB’s, passen er niet zo veel in één e-mail. Zorg 
ervoor dat uw e-mail niet groter is dan 10 MB. Als u meer te versturen heeft, doe het dan in meerdere e-mails of verklein de foto’s.
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