
Aanvraagformulier

Algemene gegevens

Contactgegevens organisatie

Naam organisatie

Adres

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Webstie URL

IBAN/bankrekeningnummer

Oprichtingsjaar

Rechtsvorm

         Stichting

         Vereniging

         Anders,namelijk;

B.T.W. verrekening  

         Ja, BTW-nummer

         Nee

Contactgegevens aanvrager

Naam

Geslacht          Vrouw

         Man

Functie

Adres

Telefoonnummer

Mobielnummer

Faxnummer

E-mailadres



Projectgegevens

Voor welk project vraagt u een 
financiële bijdrage?* 

Wat is het doel van het project? 

Wat is de planning van het project?

Kunt u aangeven wanneer uw 
project succesvol genoemd kan 
worden?

 

*Geef een korte samenvatting



Financiële gegevens

Wat zijn de totale kosten van het project?*

Welk bedrag vraagt u van de Corendon  
Foundation?

Ontvangt uw organisatie 
overheidssubsidie?

Indien ja, wat zijn hiervan de 
kenmerken?

Zijn er andere reguliere inkomsten?

     Ja

     Nee

Indien ja, wat zijn hiervan de 
kenmerken?

Heeft u ook andere partijen 
voor een bijdrage aangeschreven?

     Ja

     Nee

Hoe werd u op de Corendon 
Foundation geattendeerd?

Wat is de naam van uw externe 
accountant?**

Instantie

Aard

Bedrag op jaarbasis

Omvang

Naam regeling

* Begroting toevoegen
**Indien u geen accountant heeft; welke andere waarborgen heeft u dat het geld goed besteed wordt?



In geval van toekenning van een financiële bijdrage van de Corendon Foundation, zeg ik hierbij toe om halfjaarlijkse 
rapportages en een eindrapportage op te stellen voor projecten die langer dan een jaar duren, en minimaal een 
eindrapportage voor projecten die een half jaar duren.

Dit formulier moet door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van uw organisatie worden ondertekend (bijvoorbeeld 
directeur, voorzitter, secretaris of penningmeester).

Plaats

Naam

Functie

Datum

Handtekening

U kunt het ingevulde aanvraagformulier sturen naar: info@corendonfoundation.nl 
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