Aanvraagformulier ter verkrijging van een subsidie/donatie van de

Frans Gijzelsstichting
Gegevens aanvrager
Datum
Naam organisatie
Naam contactpersoon
Adres
Postcode
Telefoonnummer
Bankrekeningnummer

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

:
:
:
:
:
:
:

te
e-mail:

Beoordelingscriteria voor financiële steunverlening
door de Frans Gijzelsstichting
De Stichting steunt concrete projecten met een duidelijke omschrijving, looptijd en budget.
De bijdrage van de Stichting moet in de financiering van enig project substantieel of herkenbaar zijn, in die zin
dat de activiteit zonder die bijdrage niet van de grond zou kunnen komen dan wel gedoemd zou zijn te
verdwijnen, ofwel kwalitatief van een andere orde zou zijn.
Kleine en repeterende bijdragen in de jaarlijkse exploitatie worden bij voorkeur vermeden.
Projecten die al door de overheid worden gesubsidieerd zullen meestal niet voor donaties in aanmerking
komen.
Er wordt een zekere verhouding tussen bestedingen op de onderscheiden maatschappelijke werkvelden
(sociaal, cultureel, charitatief) nagestreefd.
Géén voorrang wordt gegeven aan initiatieven waarbij leden van Rotaryclub Heerlen individueel zijn betrokken
of die worden voorgedragen door het bestuur dan wel door een van de commissies van deze club.
Verzoeken om donatie aan privépersonen worden niet gehonoreerd.
Er worden géén donaties gedaan om zelf te kunnen doneren.

1. Omschrijving van uw organisatie, doelstelling, werkwijze.
(desgewenst kunt u verwijzen naar uw website, of bij te voegen brochures, jaarverslag en
dergelijke)
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De Frans Gijzelsstichting geeft vorm aan de communityservice van de leden van Rotaryclub Heerlen

2. Kunt u een referentie opgeven welke wij kunnen benaderen?
Naam
relatie
tel.nr:
e-mail:

3. Omschrijving van het project waar u steun voor vraagt.

4. Wat is de begroting voor dit project?

5. Welke bijdrage vraagt u van de Frans Gijzelsstichting?

6. Zijn er ook steunverzoeken uitgegaan naar andere Rotary clubs in de regio?
Zo ja naar welke Rotaryclubs?

Dit aanvraagformulier en eventuele bijbehorende documenten
alleen digitaal indienen via johan.esquina@gmail.com
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