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1. Gegevens aanvrager

Naam organisatie/stichting

Rechtsvorm (Stichting,  
vereniging, anders, te weten)

ANBI status ja/nee

Inschrijfnr. KVK

IBAN

Postadres

Postcode/Plaats

Website

2. Gegevens contactpersoon

Voorletters

Tussenvoegsel

Achternaam

M/V

Adres

Postcode/Plaats

Telefoon

Email adres

Nadat u dit formulier heeft ingevuld, eerst opslaan op uw computer;  
daarna opsturen met eventuele andere documenten (zie ook laatste bladzijde 
van dit document) naar secretaris@stichtingelisabethweeshuis.nl 
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3. Gegevens over de aanvraag

Naam project

Algemene omschrijving  
project

 

Doel project 

 

Doelgroep

Wanneer vindt het  
project plaats

Zijn er personen die het project  
willen aanbevelen? Zo ja, wie?

Heeft u in het verleden ook subsidie-
aanvragen ingediend? Zo ja, welke?

4. Financiële gegevens 

Omvang totale begroting

Gevraagde subsidie aan de Stichting 
Elisabeth Weeshuis

Overige subsidieverstrekkers:

Naam

Aangevraagd bedrag

Toegekend ja/nee
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Bijlagen
Uw volledig ingevulde aanvraagformulier kunt u aanvullen met de 
volgende bijlagen:
a.  Omschrijving van de organisatie 

Een korte omschrijving van de organisatie. Hierbij geeft u aan in 
hoeverre uw organisatie een binding heeft met Culemborg en waar 
deze binding uit bestaat;

b. Inhoudelijke omschrijving van het project (max 2A4)
c.  PR & Marketingplan met oa een uitgewerkte omschrijving  

van de doelgroep
d. Uw jaarverslag
e. Uw jaarrekening (incl balans)
f.  Samenwerkingsverbanden: indien u bij de realisatie gaat 

samenwerken met andere partijen, graag een beknopte toelichting 
waaruit deze samenwerking bestaat

g.  Sluitende begroting met dekkingsplan 
Een goede begroting geeft een gedetailleerd inzicht in alle kosten 
die ten behoeve van de realisatie van het project gemaakt worden. 
Denk hierbij aan voorbereidingskosten, uitvoeringskosten, 
personeelskosten, pr- en marketingkosten en overheadkosten. 
Het dekkingsplan geeft inzicht in hoe deze kosten gedekt worden. 
Denk hierbij aan inkomsten uit subsidies, fondsen, sponsoring en 
een eigen bijdrage van de aanvrager;

h.  Foto’s, illustraties 
Voor zover relevant kunt u foto’s, illustraties meesturen ter 
ondersteuning van uw aanvraag.
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