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6800 JB Arnhem
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www.oolgaardt.nl

Aanvraagformulier t.b.v. projectondersteuning / Dossiernummer IH

1. Gegevens aanvragende organisatie
Naam:

Vestigingsadres:

Postcode:

Plaats:

Contactpersoon:

Correspondentie adres:

Postcode:

Plaats:

Tel:

E-mail:

Tel overdag:

Tel ’s-avonds:

2. Rechtsvorm
Rechtsvorm van de aanvragende organisatie:
									
Is er een bestuur:
ja

nee

Zo ja, wat zijn de namen van de bestuursleden:

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Overige leden:

Bewaren

Volgende

3. Doelstelling van de organisatie
Wat is de doelstelling van uw organisatie (en de evt. nevendoelen):

Met welke concrete activiteiten werkt u aan de verwezenlijking van deze doelen:

4. Subsidie
Ontvangt uw organisatie structureel subsidie:
ja

nee

Zo ja, van welke instantie: Rijk/ Provincie/ Gemeente

Anders, n.l

Hoe heten de regelingen op grond waarvan uw organisatie subsidie ontvangt:

Vorige

Bewaren

Volgende

5. Informatie over het project waarvoor u een bijdrage vraagt
Naam/ Titel van het project:

Doelgroep:

Doelstelling(en):

Met welke concrete activiteiten denkt u deze doelstelling(en) te realiseren:

Hoeveel deelnemers verwacht u:		 Wat is de start- en einddatum van het project:

Welke stappen zijn reeds ondernomen:

Aanvullende opmerkingen betreffende dit project:

Vorige

Bewaren

Print

6. Financiering van het project waarvoor u een bijdrage vraagt
Wat zijn de totale kosten betreffende dit project:

Welk deel van de kosten is al gedekt:

€

€

Hoe heeft u dit bedrag verkregen:			

Welk bedrag vraagt u aan de C.S. Oolgaardtstichting:

€

€

Wat zijn de resterende kosten van het project:

Hoe denkt u deze kosten gedekt te krijgen:

€

€

Hebt u bij andere fondsen/ instellingen een subsidieverzoek ingediend:
ja

nee

Zo ja, bij welke fondsen/ instellingen heeft u een subsidieverzoek ingediend:

Wat waren tot op heden de reacties:

(Gelieve een begroting en een financiering-/ dekkingsplan als bijlage meezenden).

7. Referenties
Kunt u twee buitenstaanders noemen met wie wij eventueel contact kunnen opnemen betreffende uw organisatie
en uw subsidieaanvraag:

Naam:

Tel:

Werkzaam bij:

Functie:

Naam:
					
Werkzaam bij:

Tel:
Functie:

Heeft u eerder een aanvraag ingediend bij de C.S. Oolgaardtstichting:
ja

nee

Zo ja, wanneer:

Maand:

Jaar:

NP nummer (indien bekend):					

NP

Wat was de hoogte van het bedrag dat is toegekend:

€

Is dit project financieel afgerond:
ja

Vorige

nee

Bewaren

Volgende

8. Overige gegevens
Op welk rekeningnummer kan, bij een voor uw organisatie gunstige beslissing, het toegekende bedrag worden overgemaakt:
IBAN:
Ten name van:					Te:

Onder vermelding van:Onder vermelding van (naam/ titel van het project):

9. Ondertekening
Deze aanvraag dient namens uw organisatie rechtsgeldig ondertekend te worden door een daartoe bevoegde persoon.
Plaats: 								Datum:

Naam:						Functie:

Handtekening:

Naam:						Functie:

Handtekening:

Vorige

Bewaren

Print

