
Als parochie of katholieke organisatie kunt u vóór 1 oktober 2020 bij Vastenactie een projectaanvraag 
indienen voor een Eigen Doel: een project waarvoor u actievoert tijdens de Vastentijd in het voorjaar van 
2021. De projectencommissie van Vastenactie beoordeelt alle aanvragen op basis van onze richtlijnen. De 
richtlijnen voor Eigen Doelen kunt u vinden op onze website: https://www.vastenactie.nl/eigen-doelen. 
Wordt uw projectvoorstel goedgekeurd, dan kunt u campagne voeren voor uw Eigen Doel onder de naam 
van Vastenactie. Wij voegen dan 30%-50% subsidie toe aan uw actieopbrengst.

Als u een projectaanvraag voor een Eigen Doel wilt indienen, dan bent u verplicht de Eigen Doelen 
workshop te volgen. Werkt u samen met een stichting, dan is het handig dat ook iemand van de stichting 
aanwezig is. Gezien de maatregelen van de overheid omtrent het coronavirus, zal de Eigen Doelen work-
shop dit jaar online plaatsvinden op zaterdag 5 september van 9.00 tot 14.00 uur. Met dit formulier 
kunt u een Eigen Doel indienen en meldt u zich ook meteen aan voor de workshop. Wanneer u het ingevulde 
formulier opstuurt naar projecten@vastenactie.nl ontvangt u het aanvraagformulier voor Eigen Doelen. 

Vastenactie 2021
Inschrijfformulier Workshop Eigen Doelen

Contactgegevens 
Naam contactpersoon:

Adres:

Emailadres:

Naam parochie of katholieke organisatie:

Heeft u eerder een Eigen Doel ingediend?: Ja, in het jaar/de jaren:

     Nee

Met het invullen van dit formulier bent u 

aangemeld voor de online Eigen Doelen 

workshop op zaterdag 5 september: Akkoord 

Ruimte voor vragen en/of opmerkingen:

Sla dit formulier op en verstuur het ingevuld per  
e-mail naar projecten@vastenactie.nlOPSLAAN



September: 
deadline eindrapportage

December: 
deadline tussentijdse  
rapportage

September:  
verplichte inhoudelijke  
workshop voor project-
houders

1 oktober:  
deadline indienen  
Eigen Doel

Oktober en november: 
beoordeling aanvragen 
Eigen Doel

November en december:  
besluit projectencommissie  
Vastenactie

Februari - maart:  
na ontvangst contract,  
voorschot wordt over-
gemaakt

Aswoensdag - Pasen:  
campagneperiode

Pasen - 1 juni: 
overmaken actieopbrengst 
naar Vastenactie

Vanaf 1 juni: 
Vastenactie controleert 
de actieopbrengst en 
maakt de gelden over 
naar het projectland.

September - augustus: 
looptijd project

De procedure voor het aanmelden van een Eigen Doel
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