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DOSSIERNUMMER:
DOSSIERNUMMER:
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Vraag

Antwoord
Antwoord

Vraag

1. Volledige naam en adres van uw organisatie/
1. Volledige
naam en adres van uw organisatie/
initiatief
initiatief

Adres

Adres
Postcode/ Woon plaats

Postcode/
Woon
plaats
Bank
of Postbanknummer
E-mailadres
Bank of Postbanknummer
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel

E-mailadres

Waar is uw organisatie overdag bereikbaar?
Naam contactpersoon
Inschrijfnummer
Kamer van Koophandel
Adres

Waar is uw organisatie overdag bereikbaar?
Naam contactpersoon
Postcode/ Woonplaats
Adres

Telefoonnummer

2. Sinds welk jaar bestaat uw organisatie/

Postcode/
Woonplaats
initiatief?

2.

Wat is het doel van uw organisatie/
initiatief?
Telefoonnummer
(statuten, indien aanwezig,meesturen)
Hoe denkt u uw doel te kunnen bereiken?
Sinds welk
jaaraanwezig
bestaatjaarverslag
uw organisatie/
(indien
en/of
initiatief?activiteitenplan meesturen.)

Wat is het doel van uw organisatie/
3. Is er een bestuur en zo ja, uit welke personen
initiatief?bestaat dit?
(statuten,Voorzitter
indien aanwezig,meesturen)
Hoe denkt u uw doel te kunnen bereiken?
Secretaris
(indien aanwezig
jaarverslag en/of
activiteitenplan
meesturen.)
Penningmeester
van het
3. Is er eenLeden
bestuur
en bestuur
zo ja, uit welke personen
bestaat dit?
Voorzitter

Secretaris
4. Ontvangt uw organisatie/initiatief subsidie van
Penningmeester
De Rijksoverheid

Leden van het bestuur

De Provinciale Overheid
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4. Ontvangt uw organisatie/initiatief subsidie van
De Rijksoverheid
De Provinciale Overheid
De Gemeente
Zo ja, waarvoor ontvangt u subsidie?
Hoe heet de regeling op grond waarvan u
subsidie krijgt?
Indien u geen subsidie ontvangt heeft u het
dan aangevraagd?
En wat was de reactie?

5. Zijn er andere bronnen van inkomsten en zo ja
waaruit bestaan deze?

6. Hoe hoog is de bijdrage (bijv. contributie) die

door uw leden/doelgroep zelf wordt opgebracht?
Hoeveel betalende leden heeft uw organisatie?

7. Gaarne krijgen wij een inzicht in uw financiële

situatie. Wilt u hiervoor de volgende informatie
meezenden?
Begroting lopend jaar
Begroting volgend jaar
Financieel verslag vorig jaar

8. Hoeveel personen maken er in feite gebruik
van de diensten of nemen deel aan de
activiteiten van uw organisatie/initiatief?

9. Voor welk project of doel vraagt u een
bijdrage van onze Stichting?
(Graag duidelijk beschrijven: inhoud,
werkwijze, aantal deelnemers.)

10. Wanneer start u met uw project of bent u
reeds gestart?
Wanneer zal de oplevering van het project
zijn?
11. Wat zijn de totale kosten van het project of
doel waarvoor u een bijdrage vraagt?
12. Heeft u van de kosten al een deel bij elkaar
gebracht?
Zo ja, hoeveel en hoe?
13. Is ook bij anderen een aanvraag ingediend?
Zo ja, bij wie?
Heeft u daarover al bericht?
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