Aanvraagformulier

Stichting Casterenshoeve, Nijmegen

voor een financiële bijdrage

Formulier afdrukken

Aanvragers dienen gebruik te maken van dit aanvraagformulier. Het aanvraagformulier bestaat uit 4 (vier) onderdelen te
weten: vragen over uw organisatie, uw plan of project, de financiën en de bijlagen.
Naam organisatie
Bezoekadres
Postcode en woonplaats
Correspondentieadres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres
Website
Naam contactpersoon
Telefoon overdag
Welke dagen bereikbaar
Telefoon mobiel
Bank/gironummer
Ten name van /Plaats

Rechtsvorm (svp aankruisen)
Stichting
Werkgroep of Comité
Formele vereniging
Informele vereniging
Anders nl
Wie hebben er zitting in het bestuur of comité en wat zijn hun functies?

Wat is het doel van de organisatie?
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Met welke activiteiten en wordt dit doel bereikt en wie zijn daarbij betrokken?

Subsidie (s.v.p aankruisen)
Wij ontvangen voor de gewone activiteiten van onze organisatie overheidssubsidie
Wel

Geen

Steun (s.v.p aankruisen)
Onze organisatie is gelieerd aan een eigen Steunstichting of een 'Stichting Vrienden van'
Wel

Niet

De naam van het project

Het doel of de inhoud van het project

Wij willen dat doel als volgt bereiken

Het project is bestemd voor
Het project loopt van

t/m

Huidige stand van het project

Wordt in dit project met anderen samengewerkt en zo ja met wie?

Wij werken met vrijwilligers (s.v.p aankruisen)

Wel

Niet

Wij willen op de volgende manier publiciteit geven aan het project (s.v.p aankruisen)
Folders
Affiches

Anders, nl.

Persbericht
Website
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incl 21% btw.

Ons project kost €
Wij kunnen de btw verrekenen

Wel

Niet

beschikbaar

Ter dekking van deze kosten hebben wij al €

Voor het tekort van €

hebben wij de volgende instellingen/fondsen aangeschreven

Naam

Wij vragen Stichting Casterenshoeve een
bijdrage of een onderdeel van de begroting

Gevraagde bijdrage

Toegekend?

€

ja

Nee

In behandeling

€

ja

Nee

In behandeling

€

ja

Nee

In behandeling

€

ja

Nee

In behandeling

€

ja

Nee

In behandeling

€

bestemd voor: (bijv. voor algemene

Stichting Casterenshoeve heeft voor het beoordelen van uw aanvraag de volgende stukken nodig.
Het kan zijn dat bepaalde stukken (bv. een jaarrekening) al bij ons aanwezig zijn.
Alle stukken die nog niet in ons bezit zijn, verzoeken wij u deze met de aanvraag mee te sturen (s.v.p aankruisen).
Een bondige beschrijving van het project
De begroting van het project met een overzicht hoe wij de kosten zullen dekken
De meest recente jaarrekening met jaarverslag
Statuten
Recent uittreksel Kamer van Koophandel
Hoe bent u met Stichting Casterenshoeve in contact gekomen?

U moet rekenen op enige behandeltijd bij de Stichting Casterenshoeve. Stuurt u dit formulier daarom tijdig in. U hoeft maar
één exemplaar in te sturen. Na ontvangst van uw aanvraag, stuurt de stichting u een bevestiging. Indien de bijlagen te groot
zijn voor verzending via e-mail, gebruik dan: www.wetransfer.com.

Ingevuld d.d
Dit formulier met bijbehorende bijlagen mailen naar: info@casterenshoeve.nl
Stichting Casterenshoeve
Telefoon 024-7600600
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