Tijdens het indienen van uw aanvraag
worden de volgende vragen gesteld:
E-mailadres *
Hier dient u uw eigen e-mailadres in te vullen.
U ontvangt na het indienen van de aanvraag een login en wachtwoord.
Organisatienummer (optioneel)
U heeft in het verleden al eens een aanvraag ingediend en u wilt de nieuwe aanvraag koppelen
aan de vorige aanvraag.
Binnen welk giftendomein valt uw aanvraag? *
Hier dient u een keuze te maken uit:
Sociaal-maatschappelijk | Kunst & cultuur | Natuur & landschap
Binnen welk werkgebied valt uw aanvraag? *
Bent u een instelling, organisatie, vereniging zonder winstoogmerk?
Ja | Nee
Is er sprake van een concrete financieringsbehoefte? *
Ja | Nee

* Verplicht
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Tab. Organisatie
Svp hier de gegevens van de organisatie invoeren.

Naam *
Postadres *
Postcode *
Plaats *
Land

Als uw bezoekadres afwijkt van uw postadres
Bezoekadres
Postcode bezoekadres
Plaats bezoekadres

Telefoon *
E-mailadres
IBAN-rekeningnummer *
BIC code *

Recent bankafschrift *
Hier dient u een recent bankafschrift in relatie tot het bankrekeningnummer op naam
van de aanvragende organisatie te uploaden.
Organisatievorm *
Hier dient u online een keuze te maken uit de verschillende mogelijkheden:
Stichting | Vereniging | Anders
KvK nummer *

* Verplicht
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Wat is de (statutaire) doelstelling van uw organisatie?
Geef een omschrijving van 300 tekens of minder.
Bij welke overkoepelende organisatie bent u aangesloten?
Geef een omschrijving van 100 tekens of minder.
Uit welke bronnen ontvangt uw organisatie haar inkomsten?
Geef een omschrijving van 100 tekens of minder.
Wat zijn de namen van het (dagelijks) bestuur?
Hier kunt u meerdere personen opgeven.

Tab. Contactpersoon
Vul hier svp uw persoonlijke gegevens in.

Achternaam *
Tussenvoegsel voorletters *
Geslacht *
Titel functie *
Telefoon (overdag)
Mobiel telefoonnummer
E-mailadres *

* Verplicht
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Tab. Aanvraag

Binnen welk giftendomein valt uw aanvraag? *
Wat is het doel van uw project? *
Geef een omschrijving van 100 tekens of minder.
Voor wie is het project bedoeld? *
Geef een omschrijving van 300 tekens of minder.
Geef hier een korte omschrijving van het project *
Geef een omschrijving van 200 tekens of minder.
Wat is de motivatie om dit project te organiseren? *
Geef een omschrijving van 300 tekens of minder.
Datum start activiteit *
U kunt geen datum selecteren eerder dan 8 weken na de dag dat de aanvraag wordt ingediend.
Einddatum activiteit *
U kunt geen datum selecteren eerder dan de startdatum.
Wat is het totaal van de begroting voor uw project?
Voeg hier minimaal een begroting toe in de bijlagen.
Welk bedrag vraagt u aan het Elisabeth Strouven Fonds? *
Bedrag in euro´s.
Dekkingsplan:
Uit welke bronnen heeft u al geld gevonden om dit project te dekken?
Eigen middelen:
Bedrag in euro´s.
Externe financieringsbronnen:
Bedrag in euro´s.
De volgende gegevens dienen ingevuld te worden per externe financieringsbron:
Financieringsbron | Bedrag aangevraagd | Bedrag toegekend | Status aanvraag

* Verplicht
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Tab. Bijlagen
Svp bijlages toevoegen.

Een bijlage kan een motivatie, toelichting, begroting of businessplan zijn.
Bijvoorbeeld in Word, Excel, PDF.
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