Aanvraagformulier BNG Cultuurfonds
De criteria die het BNG Cultuurfonds hanteert zijn enigszins gewijzigd.
U kunt alleen een aanvraag indienen met dit aanvraagformulier (4 pagina’s; volledig invullen).
Bevoegde functionarissen (bestuursleden) moeten het aanvraagformulier en verzoek tot betaling
(bij de eindafrekening) ondertekenen. Om aan te tonen wie bevoegd zijn, moeten een recent
uittreksel van de Kamer van Koophandel, kopieën van geldige legitimatiebewijzen en de statuten bij
de aanvraag worden bijgevoegd.
Verzoeken die hieraan niet voldoen en aanvragen die niet met dit aanvraagformulier worden ingediend, worden
niet in behandeling genomen.

In te vullen door secretariaat BNG Cultuurfonds

Datum ontvangst en registratienummer

Opmerkingen:

Gegevens organisatie
Naam:
(stichting, vereniging, organisatie of anders)
Naam project:
Contactpersoon:
Correspondentieadres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Internetadres:
IBAN:

☐M ☐V

Gegevens project
Geef in twee zinnen een korte omschrijving
van het project.
U kunt een bijlage van maximaal vijf pagina’s
toevoegen met een toelichting van het project.

Hoeveel bedragen de totale kosten van het

EUR

project?
Welk bedrag vraagt u bij ons aan?

EUR

Wat is de planning van het project?

Begindatum:
Einddatum:

In welke plaatsen wordt het project

1.

uitgevoerd?

2.
3.
4.

Wat is het totale publieksbereik van het
project?
Ontvangt uw organisatie overheidssubsidie?

☐ Ja, eenmalig
☐ Ja, structureel
☐ Nee

Zo ja, van welke instantie?

Bedrag op jaarbasis

in EUR
☐ Rijk
☐ Provincie
☐ Gemeente
☐ Anders, nl.

Heeft u ook andere partijen voor een
bijdrage aangeschreven?

☐ Ja
☐ Nee

Zo ja, welke stedelijke, regionale of

Instellingen/fondsen

provinciale instellingen en/of fondsen?

Gevraagde

Toegezegde

bijdrage

bijdrage

1.
2.
3.
4.
Heeft uw organisatie reeds eerder een
verzoek om een financiële bijdrage bij BNG
Cultuurfonds ingediend?
Zo ja, welke?

☐ Ja
☐ Nee
Naam project

Jaar

Toegewezen?

☐ Ja ☐ Nee
☐ Ja ☐ Nee
☐ Ja ☐ Nee
Waarin onderscheidt het project zich van
vergelijkbare projecten?

Algemeen
Hoe werd u op BNG Cultuurfonds
geattendeerd?

☐ Internet
☐ Artikel in krant/tijdschrift
☐ Fondsenboek of – disk
☐ Anders, nl.

Bedrag in EUR

Bijlagen (meesturen met aanvraag)
☐

Ja, ik stuur dit aanvraagformulier mee; het is getekend door rechtsgeldige vertegenwoordigers van mijn
organisatie.

☐

Ja, ik stuur een gespecificeerde opgave van de kostenbegroting en/of offertes van het project mee.

☐

Ja, ik stuur een projectplan (van maximaal vijf pagina’s) mee.

☐

Ja, ik stuur een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel mee.

☐

Ja, ik stuur de statuten mee.

☐

Ja, ik stuur kopieën van geldige legitimatiebewijzen mee.

Indien uw verzoek voldoet aan onze voorwaarden en in behandeling wordt genomen, krijgt u van ons een email ter bevestiging. Wij verzoeken u vriendelijk nadere informatie pas toe te sturen nadat wij u hierom vragen.
Indien uw aanvraag voor subsidie niet in behandeling wordt genomen, melden wij u dit eveneens per e-mail.
Dit formulier dient door rechtsgeldige vertegenwoordigers van uw organisatie te worden ondertekend.

Plaats:

Datum:

Naam:

Functie:

Naam:

Functie:

Dit formulier kunt u mailen naar: cultuurfonds@bngbank.nl

