STICHTING VAN DE SANDE
AANVRAAGFORMULIER
Secretariaat Stichting van de Sande
Bastion 25
4461 ZW GOES
1.1 - Volledige naam van de aanvragende instelling:

1.2 - Plaats van vestiging (gemeente):

2.1 - Wat is de rechtsvorm van de instelling:

0

Stichting

0

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

0

Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

0

Anders:

ANBI-status: ja / neen

2.2 - Wat is het doel van de instelling?

3.1 - Welke personen vormen het dagelijks bestuur?

0 Voorzitter

:

0 Secretaris

:

0 Penningmeester

:

3.2 - Bij wie berust de dagelijkse leiding, onder opgave van functie?

0 Voorzitter

0 Secretaris

0 Penningmeester

0 Anders

:

3.3 - Contactgegevens aanvrager

Correspondentieadres

:

Telefoonnummer (overdag) :

E-mailadres

:

3.4 - Op welk rekeningnummer kan een toegezegde bijdrage worden
overgemaakt?

4.1 - Hoeveel leden/donateurs heeft de instelling?

4.2 - Welke (jaar)contributie/bijdrage betalen zij (per lid)?

5 - Hoeveel subsidie wordt jaarlijks genoten van:

0 Rijk:

0 Provincie:

0 Gemeente:

0

Andere instellingen:

6.1 - Bij welke federatie/bond of landelijke organisatie is de
instelling aangesloten?

6.2 - Op welk adres is de in vraag 6.1 genoemde organisatie
gevestigd?

7.1 - Voor welk(e) doel(en) wordt door u een financiële bijdrage
gevraagd?

7.2 - Wat zijn de totale kosten van dit doel / deze doelen?

7.3 - Welke financiële bijdrage vraagt u aan de Stichting van de
Sande voor dit doel / deze doelen?

8.1 - Is er ook bij andere fondsen een aanvraag ingediend voor
hetzelfde doel?

0 Ja

Zo ja, bij welke fondsen:

0 Neen

8.2 - Is er ook subsidie gevraagd aan de rijks-, provinciale of
gemeentelijke overheid?

0 Ja

Zo ja, bij welke overheidsinstanties?

0 Neen

8.2 - Zijn ten aanzien van de aanvragen genoemd in 8.1 en 8.2 al
toezeggingen ontvangen?

0 Ja

0 Neen

Zo ja, tot welke bedragen:

9- Heeft uw instelling eerder een bijdrage van onze stichting
gevraagd?

0 Ja

0 Neen

10 - Als bijlage meesturen:
1. Motivatie 2. Statuten 3. Recente inschrijving KvK 4. Begroting lopend
jaar 5. Begroting/dekkingsplan voor het aangevraagde doel (zie vraag
7.1)

Handtekening
Voorzitter

:

.........................................................
Penningmeester / secretaris

:

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

Plaats

Datum

Aantal bijlagen:

