
VRAGENLIJST FONDS ALPHEN en omstreken 

LET OP: Alle met * gemarkeerde vragen zijn verplicht.  

Als u deze vragen niet beantwoordt, kunt u niet verder met het formulier. 

1. Contact gegevens 

Naam organisatie * 

Rechtsvorm * 

Straat * 

Huisnummer * 

Postcode en vestigingsplaats * 

Telefoonnummer * 

Website 

Rekeningnummer (IBAN)* 

Ten name van* 

Aantal leden* 

1b. Naam aanvrager 

Naam * 

Geslacht * 

Functie binnen de organisatie * 

Telefoonnummer overdag * 

E-mailadres aanvrager* 

E-mailadres organisatie* 

1c. Extra informatie 

Wat is de kernactiviteit / doelstelling van uw organisatie? 

Ontvangt uw organisatie structurele (overheids)subsidie?* 

Zijn er andere reguliere inkomsten?* 

1d. Uploads 

Uittreksel KvK* 

Statuten* 

Jaarcijfers* 



2. Projectgegevens 

Wat is de naam van het project waarvoor u een bijdrage vraagt?* 

Wat is het doel van het project?* 

Kunt u kort samenvatten wat het project inhoudt en uw aanvraag motiveren?* 

Waar vindt het project/activiteit plaats?* 

In welke sector valt het project? * 

Welke bijdrage vraagt u aan Fonds Alphen en omstreken ? * 

Hoeveel bedragen de totale kosten van dit project?* 

Hoe groot is uw eigen financiële bijdrage?* 

Wanneer vindt het project plaats?* 

De steun van het Fonds is vooral gericht op het mogelijk maken van bijzondere projecten, waarbij in principe slechts 
projecten in voorbereiding worden gesteund. Projecten die reeds geheel of gedeeltelijk gerealiseerd worden in 

principe niet ondersteund. In uitzonderlijke gevallen geven wij steun aan projecten met een langere looptijd 
(maximaal 3 à 4 jaar). Onze steun heeft echter nimmer een permanent karakter. 

Tot en met wanneer vindt het project plaats?* 

De steun van het Fonds is vooral gericht op het mogelijk maken van bijzondere projecten, waarbij in principe slechts 
projecten in voorbereiding worden gesteund. Projecten die reeds geheel of gedeeltelijk gerealiseerd worden in 

principe niet ondersteund. In uitzonderlijke gevallen geven wij steun aan projecten met een langere looptijd 
(maximaal 3 à 4 jaar). Onze steun heeft echter nimmer een permanent karakter. 

Omschrijf de doelgroep* (in de volgende termen) 

- leeftijd,  

- geslacht,  

- woonplaats,  

- andere specifieke kenmerken. 

Hoeveel personen bereikt u naar verwachting met het project?* 

Wat is vernieuwend in uw project?* 

Wordt er met (een) andere organisatie(s) samengewerkt?* 

Doet u aan zelfwerkzaamheid?* 

Heeft u ook andere partijen aangeschreven voor een bijdrage?* 

Ontving u reeds eerder een donatie van VSB Fonds Alphen aan den Rijn of Fonds Alphen en 

omstreken?* 

2b. Uploads 

Relevante informatie waaruit blijkt dat er organisatie(s) zijn waar eveneens een aanvraag voor 

een bijdrage is ingediend/toegezegd 

Een uitgewerkte begroting van uw project inclusief een (sluitend) dekkingsplan* 

Offerte(s) die de gevraagde financiële bijdrage / de begroting onderbouwen *


