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Aanvraagformulier Stichting Durate
1. Gegevens aanvrager

Datum aanvraag

Naam vereniging/organisatie/project

Naam contactpersoon

Adres

Postcode en Woonplaats

Telefoonnummer overdag

Email adres

Bankrekening IBAN

Aantal leden aanvrager

2. Gegevens project

Omschrijving van het project

Wat is het doel van uw project?

Op welke wijze levert uw project een bijdrage aan
de samenleving van Waarder?

Welke doelgroepen hebben profijt van uw project?
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Waaruit bestaat/bestaan die doelgroepen? □ kinderen □ ondernemers

□ jeugd □ agrariërs

□ volwassen □ anders______________

□ ouderen

Zijn er, behalve de aanvrager, nog andere partijen
betrokken bij de organisatie?

Wat is het aantal verwachte bezoekers/deelnemers
aan het project?

Wanneer vindt het project plaats?

Waar vindt het plaats?

Heeft het project eerder plaatsgevonden? 

Zo ja, wat was toen het aantal
deelnemers/bezoekers?

Wordt het project  in de toekomst vaker 
georganiseerd? Zo ja, met welke frequentie?



Stichting Durate
Een fonds van en voor de leefgemeenschap

Waarder

Aanvraagformulier Stichting Durate                                                                                                                                                                                Pagina 3
 v.042017

3. Publiciteit

Wordt er publiciteit door u verzorgd voor
uw project? Zo ja, welke?

Wordt er pers uitgenodigd?

4. Fondsenwerving

Benodigde totale budget voor het project €                                                                  

(altijd specificatie bijvoegen: offertes, begroting/
kostenspecificatie van het totale project)

Budget dat de aanvrager zelf verzorgt €

De gevraagde bijdrage van Stichting Durate €

Heeft u andere fondsen/sponsors benaderd?

Zo ja, welke hebben er al een toezegging gedaan?

Wat is uw motivatie om een beroep te doen op
De Stichting Durate voor de financiële bijdrage?
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5. Ondertekening

Onze aanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

□ Een aanvraag dient, ter beoordeling, tenminste een week vóór een bestuursbijeenkomst
en voorafgaand aan het project waar  de aanvraag betrekking op heeft te worden ingediend.
(zie data overzicht website)  Te laat ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen. 

□ Elke aanvraag dient vergezeld te gaan van een duidelijk doelomschrijving, een gespecificeerde
offerte en reden van de kosten.

□ Indien aanwezig graag jaarcijfers van de betreffende vereniging/instantie bijvoegen.

NB:  Ontbreekt één van hiervoor genoemde voorwaarden dan wordt de aanvraag 
niet in behandeling genomen.

Naar waarheid ingevuld

Naam

Adres

Postcode, Woonplaats

Telefoonnummer

Email adres

Bij voorkeur inleveren per email aan info@stichting-durate.nl

Of bij Secretariaat Stichting Durate

Zie het adres op de website.

Uitbetaling:

- Na goedkeuring en na afloop van het betreffende project dient een gespecificeerde rekening te

worden overlegd voordat tot uitbetaling door de Stichting Durate kan en zal worden overgegaan.

- Uitbetaling geschiedt uitsluitend aan de aanvrager.




