Fonds Malakkastraat6: Stimuleringsfonds Welzijnswerk Utrecht
Uitgaande van de Stichting Portes Beheer
Aanvraagformulier voor het aanvragen van financiële ondersteuning voor projecten en investeringen
Aanvrager (stichting / vereniging /
groep)
(Eventueel) naam van andere
organisaties die aan het project / de
investering deelnemen
----------------------------------------------------------------------------------Naam contactpersoon
Adres, postcode, plaats organisatie
Telefoonnummer contactpersoon
E-mailadres contactpersoon
----------------------------------------------------------------------------------Korte omschrijving van de aard en het
doel van het project, of de gewenste
investering waarvoor een bijdrage
wordt gevraagd

Omschrijving doelgroep van het
project / de investering

Geplande start - en einddatum van het
project / datum van de investering
Draagt uw project/ investering bij aan
het bevorderen van maatschappelijke
participatie in de gemeente Utrecht?
Zo ja, hoe?
Wat is het vernieuwende in uw project
/ investering? Wat wilt u ermee
bereiken?

Hoe kunt u aannemelijk maken dat de
activiteiten van uw project, na een
mogelijke eenmalige bijdrage, zonder
deze steun voortgezet kunnen
worden?
Wat zijn de totale kosten van het
project / de investering?

Welke eigen financiële en/of andere
bijdrage levert uw organisatie aan dit
project /deze investering?
Welk bedrag wordt aan Portes Beheer
gevraagd en waarvoor is dit bestemd?

Aan welke andere subsidiënten
is/wordt om een bijdrage gevraagd?
Houdt u rekening met bepaalde risico's
(welke?) bij het doen slagen van het
project en op welke wijze probeert u
deze risico's te beheersen?
Nummer bankrekening aanvrager
waarop een bijdrage kan worden
gestort.
Overige opmerkingen / informatie

----------------------------------------------------------------------------------Gelieve naast het aanvraagformulier de volgende stukken mee te sturen:
1 - plan van aanpak
2 - begroting van het project / investeringsbegroting
3 - recente jaarrekening van uw organisatie
Als er andere relevante documentatie bestaat,
ontvangen wij die ook graag. Indien gewenst kunt u
op een apart vel nog nadere toelichting geven.
----------------------------------------------------------------------------------Aanvrager gaat akkoord met het opnemen van diens gegevens in de administratie Stichting Portes Beheer: ja/nee
Namens

Handtekening
Naam en functie tekenbevoegde vertegenwoordiger:
Plaats:
Datum:
S.v.p. dit Word-bestand mailen
aan secretariaat Stichting Portes Beheer:
secretaris@malakkastraat6.nl
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