Aanvraagformulier
Dit formulier bestaat uit vijf onderdelen:
vragen over uw organisatie, uw plan of project, de financiën, de bijlagen en de ondertekening.

Datum ontvangst: ______________________
Projectnummer: _______________________

1. Organisatie
Naam organisatie
Adres
Postcode en plaats
Statutaire vestigingsplaats
Website
Naam contactpersoon
Functie contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Telefoon overdag
E-mailadres

...............

IBAN rekeningnummer
Ten name van
Plaats

Rechtsvorm:
Stichting
Werkgroep

2. Project
De naam van het project:

Vereniging
Comité

Anders, nl.

Het doel en de inhoud van het project: (Geef een duidelijke omschrijving)

Het project vindt plaats op:
................................... (datum)

Het project vindt plaats in:
................................... (gemeente en locatie)

3. Financiering
De totale kosten van het project waarvoor een bijdrage wordt gevraagd zijn:
€

(graag een gespecificeerde omschrijving / begroting)

De eigen financiële bijdrage in dit project is:
€

Naar ons oordeel is het uiteindelijke bedrag dat wij voor de uitvoering van het project
tekort komen:
€

Voor het tekort zijn de volgende instellingen, fondsen of gemeente aangeschreven:
Naam
Gevraagde bijdrage
Toegekend?
€
ja
nee
nog in behandeling
€
ja
nee
nog in behandeling
€
ja
nee
nog in behandeling

Wij vragen van het Westfriesland Fonds een bedrag van:
€

Heeft uw organisatie eerder een verzoek om een financiële bijdrage bij het
Westfriesland Fonds ingediend?
Ja
Nee
Zo ja:
Projectnummer: Toegewezen
Bedrag
ja
Nee
€
ja
Nee
€
ja
Nee
€
ja
Nee
€

Onze organisatie ontvangt een jaarlijkse, structurele subsidie van:
Naam: (bv. Gemeente, provincie)
Bijdrage:
€
€

4. Bijlagen
Het Westfriesland Fonds heeft voor het beoordelen van uw aanvraag de volgende
stukken nodig:

Wij sturen bij deze aanvraag de volgende bijlagen mee:
Algemene informatie/documentatie over onze organisatie en activiteiten.
De begroting van het project en eventuele offertes.
Het meest recente financieel jaarverslag (balans en resultatenrekening).
Recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
(niet ouder dan één jaar), waaruit de huidige samenstelling van het bestuur blijkt.
Actuele statuten.

5. Ondertekening
Naam ondergetekende:
Functie ondergetekende:
Plaats:
Datum:
Handtekening:

Het compleet ingevulde en ondertekende formulier kunt u, met de gevraagde bijlagen,
minimaal 8 weken vóór de aanvang van het project zenden aan:
Westfriesland Fonds
Molenweg 5
1601 SR Enkhuizen

E-mail:

info@westfrieslandfonds.nl

Internet:

www.westfrieslandfonds.nl

Het Westfriesland Fonds vergroot graag zijn naamsbekendheid in het werkgebied en wil
vragen of u het onderstaande wilt beantwoorden:
Hoe bent u op deze website terechtgekomen?
Via een zoekmachine.
Over horen praten.
Door een ander op gewezen.
Uit de telefoongids.
Via een link op een andere website.
Al eerder een subsidieaanvraag ingediend.
Anders, nl. ___________________

