
 
 
Toetsingskader projectaanvragen Stichting Florence Wenst, Stichting Vrienden 
van Florence 
 
Bij aanvragen voor financiële ondersteuning van projecten hanteren wij de volgende 
toetsingscriteria: 
 

1. Doel en doelgroep: 
Projecten dienen zich te richten op bewoners, cliënten en/of buurtbewoners van de 
woonzorgcentra van Florence Zorggroep, die het welzijn verhogen, maar niet direct 
zorg gerelateerd zijn en daardoor niet door de overheid worden gefinancierd. De 
projecten die Florence Wenst ondersteunt, komen voort uit de cliënten van 
Florence  zelf en richten zich op drie thema's: 

1. Cultuur 
2. Contact & ontmoeting 
3. Sport & beweging 

Projectaanvragen die niet de genoemde doelgroepen bedienen en een van deze drie 
thema’s ondersteund, worden niet gehonoreerd. 
 

2. De aanvraag wordt ingediend met een kort beschreven projectplan, 
conform aanvraagformulier Florence Wenst.  
In het projectplan zien we graag de volgende zaken terug: 

• Omschrijving van het plan 

• Aanleiding voor het project 

• Doel van het project 

• Verwachte resultaten 

• Doelgroep(en) 

• Samenwerkingspartners 

• Sterke en zwakke punten van het project 

• start- en einddatum van het project 

• hoeveel bezoekers en/of deelnemers je verwacht  

• hoeveel vrijwilligers zich voor het project zullen inzetten.  

3. Elk plan dient vergezeld te gaan van een begroting. 

• Maak een begroting altijd zo specifiek mogelijk. Splits de kosten uit. 
Bijvoorbeeld: geef bijvoorbeeld bij personeelskosten de kosten per uur aan. 

• Is er sprake van het inschakelen van externe leveranciers? Zorg dan dat er 
tenminste twee offertes zijn aangevraagd en voeg die bij de aanvraag. 



 
 

• Je kunt een minimum en een maximum variant van je begroting insturen. Wat 
zijn de minimale kosten waarmee je van start zou willen gaan? Wat zouden de 
kosten zijn waarmee je de beste resultaten kunt bereiken? 

• Is het nog niet duidelijk hoe hoog de kosten van jouw project exact zullen 
uitvallen? Denk er dan aan om een post ‘onvoorzien’ op te nemen. We raden 
je aan om hiervoor 5 tot 10% van de totale verwachte kosten aan te houden.  

4. Zijn er meerdere financiers?  
• Stichting Florence Wenst en/of Stichting Vrienden van Florence zijn veelal niet 

de enige financier van een project. Is er een bredere financiële dekking voor 
het project? Geef dit aan in het dekkingsplan en om welke bedragen gaat het?  
 

5. Kosten stichting Florence Wenst, Stichting Vrienden van Florence 
• Om de kosten van de stichting(en) te dekken (publiciteit, administratie), wordt 

10% van de te werven fondsen gereserveerd ter dekking van deze kosten 

 

Op basis van bovengenoemde punten neemt het stichtingsbestuur het besluit om 
voor een project al dan niet fondsen te gaan werven. 

 
Amsterdam, 4 februari 2022 


