Aanvraagformulier
Voor wie is dit aanvraagformulier bestemd?
Dit aanvraag formulier is bestemd voor inwoners van Uithoorn en De Kwakel die op basis van een (particulier) initiatief
hun woon- of leefomgeving willen verbeteren. Het initiatief heeft veelal betrekking op kunst en cultuur, sport en
recreatie, educatie en natuur en milieu.
Uw aanmelding is verzonden. En wat gebeurt er dan?
Nadat uw aanmelding via email is verzonden aan het Initiatievenfonds wordt de ontvangst aan u bevestigd. Na ontvangst
wordt uw aanvraag getoetst op volledigheid en juistheid. Nadat uw aanvraag deze toets heeft doorstaan wordt de
aanvraag voorgelegd aan het bestuur. Dit bestuur besluit in vergadering uw aanvraag wel of niet te honoreren.
Hulp nodig bij het invullen van dit formulier?
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit formulier? Neemt u dan via email contact op met de secretaris van het fonds.
Deze zal ervoor zorgen dat met u contact wordt opgenomen voor ondersteuning.
Ik ben de aanvrager
naam
voorletters
adres en huisnummer
postcode en woonplaats
telefoonnummer waarop bereikbaar
e-mailadres
Ik vertegenwoordig een organisatie
rechtsvorm organisatie
inschrijfnummer KvK
contactpersoon
functie binnen de organisatie
Wat is het initiatief
wat wilt u organiseren

voor welke doelgroep?
waar / wanneer
wie helpt er mee (namen aub)

wat gaan zij voor u doen
wat vinden anderen van uw initiatief
hoeveel bewoners worden verwacht

Financieel
hoeveel kost het initiatief
wat zijn de eigen middelen
de gewenste bijdrage van het
Initiatievenfonds

€

wat is er nog meer nodig (materiaal)
wie draagt er financieel bij

Begroting
Kosten

Inkomsten
€

Totale kosten

Eigen bijdrage(n)

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Totale inkomsten

€

Uitbetaling (tenaamstelling)
privé persoon (voorletters en naam)
stichting / vereniging
organisatie / bureau / bedrijf
rekeningnummer (IBAN)
LET OP:

zend een kopie van de betreffende bankpas mee met de aanvraag

Inzenden van het formulier
E-mail het ingevulde formulier ter attentie van de secretaris (info@initiatievenfondsuithoorn.nl).
Ondersteun de inzending met een motivatie. Omschrijf in welke mate het initiatief bijdraagt aan de doelen van
het initatievenfonds en wat het effect is op de samenleving. Geef tevens aan of er gevolgen zijn zoals de
belangen van andere inwoners, organisaties en bedrijven (denk aan veiligheid, eigendomsrechten of openbare
orde). Geef tevens aan of er vergunningen of speciale toestemming noodzakelijk is. Past uw informatie niet op
het formulier (begroting e.d.)? Levert u dan deze documenten aan als bijlage bij uw aanvraag.

