Beslis- en stemprocedure inzet speerpuntenbudget Amsterdamse emancipatiebeleid
Om de verdeling van de speerpuntenbudgetten zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, beoordeelt een jury
en de aanwezige organisaties de projectplannen. Bij de beslisprocedure tellen de cijfers van de
aanwezige organisaties voor 1/3 mee voor de uitslag. De cijfers van de onafhankelijke jury voor de
projectplannen, tellen mee voor 1/3. De cijfers van de jury voor de presentaties tellen ook mee voor 1/3.

Budgetverdeling vrouwenveld:
Speerpunt
Speerpunt 1 Weerbaarheid
Speerpunt 2 Seksuele diversiteit
Speerpunt 3 Economische zelfstandigheid
Speerpunt 4 Zelfbeschikking
Speerpunt 5 Mannen, jongens en vaders

Budget
€20.000
€15.000
€25.000
€25.000
€15.000

Aantal gehonoreerde projecten
4
3
5
5
3

Beslisprocedure op de beslisbijeenkomsten
Het honoreren van de aangemelde projecten gaat op de volgende manier.
1. Aan de hand van een Powerpoint presenteert iedereen zijn project. De presentatie is in
het Nederlands en gaat over het project;
2. De presentaties worden gegeven op alfabetische volgorde en mogen precies 5 minuten per
project duren. Daarna is er per presentatie 5 minuten voor het beantwoorden van vragen.
3. Er is geen mogelijkheid meer om je project aan te passen. De projecten worden beoordeeld
zoals ze er op het moment van indienen liggen;
4. Stemmen gebeurt aan de hand van het stemformulier;
5. Per project heb je 1 stem in de stemming (ook als je met z’n tweeën gekomen bent);
6. De hoofdaanvrager moet aanwezig zijn bij alle presentaties en het stemmen (aanvragers die te
laat zijn of eerder weg gaan tijdens de beslisronde worden uitgesloten van deelname);
7. Je mag niet stemmen op je eigen project of op een project waar je mede-aanvrager van bent;
8. Jullie beoordelen elkaars plannen door aan te geven op welke plek in de volgorde je een project
zet. Het beste project zet je op 1. Afhankelijk van het aantal projecten geef je aan op welke plek een
project is geëindigd;
9. Het stemmen op de ingediende projecten moet in de zaal gebeuren om de procedure helder te
houden;
10. Het gemiddelde cijfer van aanwezige organisaties telt op de bijeenkomst voor 1/3 mee voor de
uitslag. 1/3 van het cijfer wordt door een onafhankelijke jury bepaald op basis van de inhoudelijke
aanvragen voorafgaand aan de beslisbijeenkomst. De overige 1/3 van het cijfer wordt door dezelfde
onafhankelijke jury bepaald tijdens de beslisbijeenkomst op basis van de presentaties;
11. De plannen die als hoogste eindigen in het eindoordeel krijgen hun hele begroting gefinancierd;
12. De uitslag van de stemming wordt binnen drie werkdagen bekend gemaakt.

