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Rapportage format 

Naam project: 

Titel aanvraag: 

Bedrag: 

Diersoort: 

Land: 

Regio: 

Naam contactpersoon:  

E-mailadres contactpersoon: 

 

Resultaten project: 

Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de volgende punten: 

- Wat waren de verwachte resultaten en wat is er daadwerkelijk gebeurd? 

- Tegen welke uitdagingen bent u opgelopen en hoe heeft u het opgelost? 

- Is er afgeweken van het aangevraagde budget en waarom? 

- Is er afgeweken van het aangevraagde plan en waarom? 

Overzicht begroting en besteding: 

Bedrag Beschrijving Aantal Toelichting 

    

 

Doorkijkje naar toekomst: 

Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de volgende punten: 

- Wat voor wensen heeft u voor dit project? 

- Wat zijn uw plannen voor het komende jaar? 

- Wat zijn uw plannen voor de komende vijf jaar? 

Samenvatting van de resultaten: 

Dit bericht moet 150 tot 300 woorden zijn en wordt als input gebruikt voor communicatiedoeleinden 

van het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund.  

Project foto’s: 

Minimaal 3 foto’s die gebruikt kunnen worden voor communicatiedoeleinden van het DierenPark 

Amersfoort Wildlife Fund.  

Wie waren uw projectpartners: 
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Nadat uw aanvraag is ingediend: 

Uw aanvraag wordt besproken bij de eerstvolgende vergadering van het bestuur. Het bestuur 

komt drie keer per jaar samen. Er wordt een besluitgenomen op basis van de aangeleverde 

informatie. Na deze vergadering wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de uitkomst. 

Er zijn twee mogelijke scenario’s: 

Mogelijkheid 1 

Gefeliciteerd! Uw aanvraag is goedgekeurd, wat zijn de vervolgstappen? 

1. U krijgt per mail een bevestiging dat uw aanvraag is goedgekeurd. Aan deze mail is een document 

toegevoegd om uw betalingsgegevens door te geven. 

2. U vult het document met uw betalingsgegevens in en stuurt dit zo spoedig mogelijk terug. 

3. Dit document wordt voorgelegd aan onze penningmeester. Als de penningmeester geen 

aanvullende (praktische) vragen meer heeft, maakt hij het geld aan u over. 

4. U krijgt per mail bevestiging dat het geld is overgemaakt op de door u aangegeven rekening.  

5. U bericht ons binnen een week per mail of u het geld ontvangen heeft. 

Na een half jaar stuurt u een tussentijdse update over uw project. U gebruikt hiervoor het 

rapportage format, maar u hoeft nog niet het onderdeel over de financiën in te vullen. Dit staat u 

wel vrij om te doen.  

Het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund wil graag over uw project communiceren in de vorm van 

nieuwsberichten/blogs/socialmediaposts etc. Het is prettig als u hiervoor goede input geeft, zoals 

relevante foto’s en tekst. 

Een jaar na het ontvangen van uw donatie stuurt u ons een eindrapportage toe. Hiervoor gebruikt u 

het rapportageformat. U moet alle velden volledig invullen, ook het onderdeel over de financiën. 

Alleen als u de rapportages correct en volledig heeft ingevuld, komt u in de toekomst in aanmerking 

voor een vervolgfinancieringsaanvraag.  
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Als u tussentijds updates, nieuwsberichten of vragen heeft voor het DierenPark Amersfoort Wildlife 

Fund dan kunt u die altijd sturen aan wildlifefund@dierenparkamersfoort.nl Wij stellen het zeer op 

prijs als u ons op de hoogte houdt van de ontwikkelingen van uw project. 

Mogelijkheid 2 

Uw aanvraag is helaas afgekeurd. U krijgt per mail een bericht over uw aanvraag en dat deze helaas 

is afgekeurd. Tenzij anders in deze mail vermeld, kunt u na een jaar een nieuwe aanvraag indienen 

bij het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund. 
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