Boven de rode streep in te vullen door het bestuur van De Brug:
Projectnummer:

Datum ontvangst aanvraag:

Contactpersoon van De Brug:

Besluit + datum::

Motivatie:

Namens het bestuur van De Brug: (naam en functie):

___________________________________________________________________

Aanvraagformulier aan De Brug voor een projectbijdrage
Naam van het project:

Land en plaatsnaam van het project:

Naam aanvragende organisatie:

Rechtsvorm aanvrager +
registratienummer bij KVK of andere
overheidsinstelling:

Adres aanvrager:

Naam en e-mailadres contactpersoon van
de aanvrager:
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Tel. nummer(s) van de contactpersoon
van de aanvrager:

Website (indien aanwezig):

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gegevens over de aanvragende organisatie
Datum oprichting:
Naam huidige voorzitter:
Naam huidige secretaris:
Naam huidige penningmeester:
Naam 4e bestuurslid:
Naam 5e bestuurslid:
Hoeveel betaalde beroepskrachten heeft u in dienst?
Hoeveel onbetaalde vrijwilligers staan het bestuur bij?
Naam van uw bank
Adres van uw bank

11 BIC-code van uw bank
12 Uw rekeningnummer
13 Te naamstelling rekeninghouder
A.1

Wat zijn uw statutaire en beleidsmatige doelstellingen

Beschrijf hieronder in het kort uw doelstellingen .

A.2

Wat heeft u sedert uw oprichting hiervan gerealiseerd?

Geef hieronder een beknopt overzicht van de aard en de resultaten van uw inspanningen. Geef
daarbij aan:
 wat uw beleidsprioriteiten waren
 wat daarvan de structurele betekenis van uw inzet is geweest
 hoe duurzaam de projecten of activiteiten waren
 wat de gevolgen waren voor de werkgelegenheid en het genereren van inkomen van de
doelgroepen waarop uw inzet gericht was
Voeg ter illustratie zo mogelijk foto’s toe aan uw aanvraag

A.3

Geef hieronder naam en contactgegevens van uw (eventuele) referenties aan.
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B

Gegevens over het beoogde project

B.1

Voor welke aanschaffing(en) of activiteit(en) vraagt u een bijdrage?

B.2 Welk concreet doel beoogt u met dit project te bereiken?

B.3 Welke doelgroep wilt u met dit project bereiken?

B.4 Hoe heeft u onderzocht of er voor uw project ter plaatse voldoende draagvlak is?

B.5 Op grond van welke kenmerken heeft het project een duurzame betekenis?

B.6 Welke structurele gevolgen heeft uw project heeft voor de doelgroep of de regio?

B.7 Hoeveel mensen zullen naar schatting van het project profiteren?

B.8 Heeft uw instelling een geregistreerde “dochterorganisatie” in dat land?
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B.9 Wie is ter plaatse verantwoordelijk voor het project?

B.10 Levert het project betaald werk of inkomen op?

B.11 Bij welke donororganisaties of sponsoren heeft u hiervoor een aanvraag
ingediend?

B.12 Wie wordt de eigenaar van aangeschafte goederen? Hoe wordt gezorgd voor de
continuïteit van het project?

C

Gegevens over de projectbegroting

C.1 Vul hieronder de gedetailleerde en gespecificeerde begroting in
Kosten

Baten

Eigen geldelijke bijdrage

Gevraagd aan De Brug

Voeg aan de aanvraag (zo mogelijk digitaal) toe:
 Een kaartje waarop de plaats van het project wordt aangegeven
 Een gespecificeerde projectbegroting
 Uw meest recente beleidsplan
 Uw laatste jaarverslag
 Een opgave van andere donors en sponsoren waaraan u voor dit project om
een bijdrage heeft gevraagd
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