Aanvraagnummer
Datum ontvangst

Een complete aanvraag bestaat uit:
 Begeleidende brief
 Aanvraagformulier
 Bijlagen, waaronder recent jaarverslag, jaarrekening en statuten
U wordt verzocht onderstaand aanvraagformulier zo compleet mogelijk in te vullen.
U kunt deze pdf eerst downloaden en opslaan op uw computer.
Vervolgens kunt u hem invullen, opslaan en uitprinten.
Het ingevulde formulier stuurt u per post op naar Kinderfonds van Dusseldorp.
Aanvrager
Naam organisatie
Datum aanvraag
Heeft u eerder een aanvraag ingediend bij
Kinderfonds Van Dusseldorp?
Zo ja, wanneer is de laatste gehonoreerd en
met welk bedrag?
Project/ Initiatief
Naam project
Naam uitvoerende organisatie, indien anders
dan aanvrager
Locatie
Omschrijving project
Wat zal er concreet gedaan worden?
(samenvatting)

Voor welke doelgroep is dit initiatief bedoeld?
Hoeveel kinderen onder de 18 jaar zullen van
het project rechtstreeks profiteren?
Startdatum uitvoering
Einddatum uitvoering
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Financieel plan
Totale kosten van het project
Bedrag eigen bijdrage
Bedrag gevraagd aan Stichting
Kinderfonds van Dusseldorp
Maakt u gebruik van de diensten van een
fondsenwerver?
Wat is de vergoeding/ percentage voor deze
dienstverlening?
Heeft u een post fondsenwerving in uw
begroting opgenomen?
Dekkingsplan (met vermelding van overige benaderde fondsen):
Status aanvraag:
Financieringsbron

Bedrag
aangevraagd

Bedrag
toegekend

toegekend,
In behandeling,
afgewezen

Totaal
Contactgegevens aanvrager
Naam organisatie
Website
E-mail algemeen
E-mail contactpersoon
Telefoonnummer organisatie
Telefoonnummer
contactpersoon
Postadres: Straat
Huisnummer
Postcode
Plaats
Achternaam contactpersoon
Tussenvoegsel
2

Voorletter(s)
Aanhef, man/vrouw
Functie
IBAN rekeningnummer
Rekening ten name van
Gegevens organisatie
ANBI status
Personeel in FTE
Aantal vrijwilligers
Rechtsvorm
Datum van oprichting
Doelstelling (statutair) van
organisatie

Referenties (niet uit eigen organisatie)
Naam referentie(s)

Wat is de relatie tot de
referent?
Telefoonnummer(s)

Bijlagen toevoegen:
 Projectplan
 Begroting
 Dekkingsplan
Daarnaast, uitsluitend digitaal, naar aanvragen@kinderfondsvandusseldorp.nl:
 Meest recente jaarverslag en jaarrekening
 Recent uittreksel Kamer van koophandel
 Statuten
Verzendatum digitale toezending:
Aanvragen ten behoeve van hulp in het buitenland
De aanvragende partij moet statutair gevestigd zijn in Nederland.
Aanvragen dienen in de Nederlandse taal te zijn gesteld.
Ontwikkelingswerk/ water- en sanitatieprojecten komen niet in aanmerking, tenzij zij
rechtstreeks en uitsluitend ten goede komen aan onze doelgroep.
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