Verantwoordingsformulier
subsidie verbinding en antidiscriminatie
1

Algemeen
Volledige naam van de organisatie
Straat				
Postcode			

		
		

Huisnummer

Plaats		

E-mailadres
Telefoonnummer
KvK nummer
Naam contactpersoon
E-mailadres
Telefoonnummer
IBAN

2

Doel

A

Wat is het doel van de activiteit?

B

Bij welke doel uit de subsidieregeling helpt uw activiteit?
Categorie A: discriminatie voorkomen en tegengaan
Categorie A: de gevolgen van discriminatie tegengaan
Categorie B: Hagenaars met verschillende achtergronden meer met elkaar verbinden

3

Opzet activiteit

A

Wanneer is de activiteit uitgevoerd?

B

Hoe vaak is de activiteit uitgevoerd?

C

Voor welke activiteit, zoals in artikel 1:4 van de subsidieregeling, heeft u subsidie aangevraagd?
Categorie A: discriminatie voorkomen en tegengaan zoals in het KIS rapport staat
 Categorie A: de gevolgen van discriminatie bestrijden door trainingen te organiseren waarbij
mensen leren voor zichzelf op te komen (weerbaarheidstrainingen)
Categorie B: de verbinding tussen inwoners van Den Haag groter maken door:
• ontmoetingen te organiseren zodat mensen met elkaar in gesprek gaan
• samen te werken aan een zelfde doel
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• verhalen te delen van mensen die discriminatie hebben meegemaakt
D

Hoe wilde u de activiteit uitvoeren? Wat was uw plan?
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E

Is het gelukt om dat plan uit te voeren?
Ja

F

Nee

Als dat voor u geldt: heeft u uw plan moeten aanpassen?
Ja

Nee

G

Beschrijf met welke organisaties u heeft samengewerkt en het aantal samenwerkingen.

4

Doelgroep

A

Wie wilde u met de activiteit bereiken? (doelgroep)

B

Heeft u deze doelgroep bereikt?
Ja

Nee

Beschrijf wie er meededen aan de activiteit (samenstelling deelnemers).

C

Hoe heeft u de doelgroep bereikt?

D

Hoeveel deelnemers deden mee aan de activiteit? 
Had u dit aantal verwacht?
Ja

Nee

E

Uit welk stadsdeel komen de deelnemers?

5

Resultaten

A

Welk resultaat heeft de activiteit volgens u voor de doelgroep gehad?

B

Heeft u deelnemers gevraagd wat zij van de activiteiten vonden?
Ja

Nee

Zo ja, wat is volgens hen het resultaat?

C

Hebben de activiteiten de wens van deelnemers waargemaakt?
Ja

Nee
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6

Effect

A

Had de activiteiten invloed voor langere tijd (duurzaam effect)?
En had u dat effect verwacht?
Ja

B

Nee

Beschrijf waarom de activiteit heeft past binnen de beleidsdoelen van de gemeente.
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