 Menu



Stichting Fonds 1819

Met het oog op lokale en regionale belangen

Een aanvraag doen
Stichting Fonds 1819 vergadert in principe iedere laatste maandag van de maand.
Werkwijze 1:
Een schriftelijke aanvraag indienen met bijbehorende stukken. Ondertekend door
de 2 bevoegde personen, die in de aanvraag worden genoemd.
Toezenden naar: Stichting Fonds 1819, Postbus 140, 7240 AC Lochem.
Werkwijze 2:
Een aanvraag indienen via deze website, gevolgd door een schriftelijke bevestiging.
1. Vul onderstaande vragen in en voeg de gevraagde documenten bij als
attachment (of per post toezenden).
2. Stuur een bevestigingsformulier per post, ondertekend door de 2 personen
die in de aanvraag worden genoemd.
Zodra u een aanvraag heeft verzonden via deze website ontvangt u een e-mail met een
integraal overzicht van uw aanvraag.

Aanvraagformulier verzoek �nanciële ondersteuning
Organisatie naam *

Adres, postcode, plaats

E-mail *

Projectnaam *

Telefoon

K van Koophandel registratie nummer

Contactpersoon 1 volledige naam

Contactpersoon 1 m/v
Man
Contactpersoon 1 functie

Contactpersoon 1 adres, postcode en woonplaats

Contactpersoon 1 telefoon

Contactpersoon 1 e-mail

Contactpersoon 2 volledige naam

Contactpersoon 2 m/v
Man

Contactpersoon 2 functie

Contactpersoon 2 adres, postcode en woonplaats

Contactpersoon 2 telefoon

Contactpersoon 2 e-mail

Contactpersoon 1 en/of 2 bevoegd namens aanvrager op te treden?
Ja
Nee

Doel van het project
Alinea

  

           
       



Doelgroep

Aantal mensen dat wordt bereikt

Beschrijving van het project
Alinea

  

           
       



Gevraagde bijdrage

Uitvoering van het project: wie en hoe?
Alinea

  

           
       



Plaats project

Begin- en einddatum

Aanvraagdatum

Bijlagen toevoegen: kostenbegroting - jaarrekening - jaarverslag - aanvragen
en/of toezeggingen andere verstrekkers - statuten rechtspersoon - kvk
inschrijvingsbewijs
Sleep bestanden hierheen of
Selecteer bestanden

U heeft geen bijlagen toegevoegd? Maar deze worden wel per post of e-mail
toegezonden? Indien u hier 'Nee' invult is de aanvraag niet compleet en kan
deze niet in behandeling worden genomen.
Ja
Nee

Een bevestiging van deze aanvraag is per post/e-mail naar onze Stichting
onderweg? Indien u hier 'Nee' invult is de aanvraag niet compleet en kan
deze niet in behandeling worden genomen.
Ja
Nee

Verzenden
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