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Aanvragende organisatie:

Naam:
Postadres:
Postcode:
Plaats:
Land:
Telefoon nr. (overdag):
E-mail adres:
Organisatievorm: Stichting Vereniging B.V. Anders
KvK nummer:
ANBI status Indien aanwezig:
Adres website:

Contactpersoon

Naam:
Voorvoegsel:
Voorletters:
Geslacht:
Functie binnen aanvragende organisatie:
Telefoon nr. (overdag):
Mobiele telefoon nr.:
E-mail adres:

1. Aanvragende organisatie

1.1 Wat is de (statutaire) doelstelling van uw organisatie?

1.2 Wat is het werkgebied van uw organisatie?
 Regio ‘t Gooi Overig NL Internationaal
1.3 Wat is de geografische reikwijdte van uw project of activiteit:
 Regio ‘t Gooi Overig NL Internationaal

2. Uw aanvraag voor Financiele steun

2.1 Wat is het doel van het project of activiteit en wie is de doelgroep?

2.2 Geef hier een korte omschrijving van het project:

2.3 Wat is de looptijd van het project of activiteit?
Begindatum     Einddatum

3. Financiele onderbouwing

3.1 Geef hier zonodig een toelichting op de begroting van het project of de activiteit (begroting bijsluiten/meesturen):
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3.2 Dekkingsplan: Uit welke bronnen/fondsen heeft u al geld gevonden om het project of de activiteit te dekken?

3.3 Specificeer het tekort waar u nog dekking voor zoekt (ic. uw subsidieaanvraag):

3.4 Voor welk bedrag vraagt u ondersteuning van de Lakeland Foundation?          €

4. Documenten (c.q. kopieen ervan) die u direct met het mailen van de aanvraag digitaal dient mee te sturen::

4.1 Omschrijving (maximaal 500 woorden)van het project of de activiteit.
4.2 Begroting van het project of de activiteit.
4.3 Eventuele offertes.

Stuur deze stukken per mail direct en compleet met deze aanvraag mee naar het secretariaat van de Lakeland Foundation.
e-mail: info@lakelandfoundation.nl

5. Communicatie

Wij waarderen het als u na (gedeeltelijke) honorering van uw aanvraag de Lakeland Foundation in uw communicatieuitingen 
betrekt. Daarvoor benodigde logo’s of ander materiaal leveren wij u graag op aanvraag.

6. Overige punten

6.1 Op welke rekening kan de bijdrage van de  IBAN
        Lakeland Foundation overgemaakt worden? Tnv
6.2 Hoe bent u met de Lakeland Foundation in aanraking gekomen?

7. Dit aanvraagformulier is ingevuld door:

Naam:
Voorvoegsel:
Voorletters:
Functie binnen aanvragende organisatie:
Datum:

Met het indienen van een aanvraag geeft u impliciet aan dat u toestemming verleent dat wij de betreffende gegevens 
verwerken en binnen het bestuur van de Lakeland Foundation met elkaar bespreken, beoordelen en opslaan.

Heef u nog opmerkingen of vragen over dit aanvraagformulier dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat:
e-mail naar info@lakelandfoundation.nl of tel. 06-51332285.

Versturen:

Vul deze aanvraag zo compleet mogelijk in, sla deze dan op als pdf en stuur deze met de onder 4 genoemde documenten 
per e-mail naar: info@lakelandfoundation.nl

Mocht u meer ruimte nodig hebben om uw project toe te lichten, voegt u dit dan toe aan uw e-mail.
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