VOORBEELD
Aanvraag financiële bijdrage Vlietwensen
Ik vraag een financiële bijdrage aan als: Particulier of Organisatie, vereniging of stichting
Je gegevens
Voornaam:

Julius

Tussenvoegsel (niet verplicht):

van der

Achternaam:

Laan

Geboortedatum:

31-10-1970

E-mailadres:

xxxx@hotmail.com

IBAN rekeningnummer:

NLxxxxx

Je aanvraag
Heb je eerder een aanvraag bij Vlietwensen gedaan? Zo ja, voor
welk initiatief?

Ja, voor het initiatief met de naam XXXX

Locatie en datum van je initiatief
Begindatum

1-3-2021

Einddatum

1-3-2021

Vermeld hier de laatste datum waarop de activiteit plaatsvindt. Dit in
verband met het feit dat je tot 12 weken na deze datum de tijd hebt om te
declareren.

Adres of buurt

Leidschendam Noord

Informatie over het initiatief
Omschrijving initiatief

Activiteit XXXXX voor jongeren

Voor wie is het initiatief bedoeld?
Vertel iets over de doelgroep van het initiatief. Is het initiatief bedoeld
voor inwoners uit Leidschendam, Voorburg en/of Stompwijk?

Aantal deelnemers initiatief

Voor jongeren in de leeftijdscategorie 12-17
jaar
Circa 75 deelnemers

Schatting van het aantal deelnemers.

Terugkerend (jaarlijks/periodiek) initiatief? Ja / nee
Zo ja, geef een toelichting
Is er weerstand tegen het initiatief? Ja / nee

nee
Nee, is getoetst met de buurtbewoners

Zo ja, geef een toelichting

Kosten initiatief
Omschrijf hier hoeveel geld je waarvoor nodig hebt. Een begroting of
kostenlijstje meesturen mag natuurlijk ook.

De kosten zijn opgebouwd uit (maak een
detail opsplitsing):
- Materiaalkosten huur (tent etc) 550 euro
- Muziek DJ 500 euro
- Aankondiging Flyers 50 euro

Welk bedrag vraag je aan Vlietwensen?
Geef aan waarom je op dit bedrag bent uitgekomen en welke bedragen je
aan andere financierders/fondsen hebt gevraagd.

300 euro

Is er bij andere organisaties en fondsen om een financiële
bijdrage gevraagd? Ja / Nee

Ja, bij fonds 1818 en van Ravensteynfonds
Daarvan heb ik ieder 400 euro gekregen.

Zo ja, geef dan aan bij welke organisaties je een aanvraag hebt gedaan
en wat de status daarvan is (in behandeling, toegekend of afgewezen).

Zijn er organisaties en/of burgers die in natura bijdragen aan het
initiatief? Ja / Nee
Mogen andere initiatiefnemers je vragen stellen over jouw initiatief
als ze hierin zijn geïnteresseerd of hulp nodig hebben? Ja / Nee

Ja diverse vrijwilligers helpen mee tijdens
de activiteit en van de supermarkt krijgen
we koekjes.
Ja natuurlijk

Bijlagen

Bestand uploaden
Vragen of opmerkingen

Ik hoop op een positieve uitkomst

