Aanvraagformulier bijdrage Stichting Wommels voor personen
De doelstellingen van Stichting Wommels zijn:
➢

Het bevorderen van studie en vorming en het algemeen welzijn van jongeren uit het dorp Wommels

Het bevorderen van het algemeen (maatschappelijk) belang voor de inwoners van het dorp Wommels, in de
meest ruime zin van het woord.

Stichting Wommels neemt alleen aanvragen in behandeling:
•
•
•
•

die passen binnen de doelstelling van de Stichting;
die voor het begin van een activiteit of initiatief worden ingediend;
waarbij alle vragen op het aanvraagformulier, voor zover relevant, zijn ingevuld;
een eigen bijdrage of co-financiering in de dekking is meegenomen (alleen bij hoge
uitzondering worden de volledige kosten van een project of initiatief gefinancierd);

Een aanvraag kan slechts betrekking hebben op één project of initiatief. Het is belangrijk om te
weten dat je persoonsgegevens worden gebruikt. Dat is nodig om de aanvraag correct af te
handelen. Aanvragen worden vijf jaar bewaard. Daarna worden ze vernietigd. Als je geen bijdrage
ontvangt worden jouw gegevens na afloop van het lopende kalenderjaar vernietigd.
Voordat je verder gaat met deze aanvraag, is het zinvol dat je de hieronder afgebeelde beslisboom
raadpleegt. Dan krijg je al vast een idee of je verzoek haalbaar is.
Het bestuur kan je vragen om je aanvraag toe te lichten in een bestuursvergadering.

1

1. Persoonlijke gegevens
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Bankrekening nr
Telefoon nr
E-mailadres

:
:
:
:
:
:
:
:

2. Welke opleiding volg je op dit moment?

3. Heb je recht op studie financiering?
0
Nee
0
Ja
Indien nee, waarom niet?

4. Op welke opleiding/project/activiteit heeft je aanvraag betrekking?

5. Samenvatting van de inhoud van project/activiteit/opleiding met vermelding van de gewenste
resultaten

6. Motivatie van deelname project/activiteit/opleiding
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7. Specificatie van de kosten:
Omschrijving

bedrag incl. BTW

……………………….
……………………… .
……………………….
………………………

€
€
€
€
________
€

Totaal:
Indien aanwezig, stuur dan offertes mee
8. Wat is je eigen inbreng?

9. heb je financiële ondersteuning gevraagd bij andere organisaties? Zo ja welke?
Organisatie
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
Totaal

Bedrag
€
€
€
€
€
____________
€

8. Start- en einddatum opleiding/activiteit/project
Startdatum:
Einddatum:

……………………..
……………………..

Ondertekening:
Plaats:
Datum:

Handtekening:
Graag dit formulier invullen, ondertekenen en voorzien van bijlagen mailen of per fysieke post sturen
naar Stichting Wommels.
Email:
meintewesselius@gmail.com
Adres:

Trekwei 11; 8731 AA Wommels
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