file_0.png

file_1.wmf



1
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Aanvraagformulier voor collectieve doelen van Het Gebaar
Bestemd voor in Nederland gevestigde rechtspersonen 

Dit is het aanvraagformulier waarmee een uitkering kan worden aangevraagd in het kader van het Uitkeringsreglement Collectieve Doelen Stichting Het Gebaar.
	Dit formulier is bestemd voor rechtspersonen.
	Voor een project kan niet langer dan vier jaar een uitkering worden verstrekt; dit betekent dat projecten uiterlijk voor 1 januari 2009 dienen te zijn afgerond.
	Wij verzoeken u dringend het aanvraagformulier met de computer in te vullen. U kunt het formulier tussentijds op uw computer opslaan.
	Uw aanvraag dient uiterlijk 30 april 2004 in het bezit te zijn van Stichting Het Gebaar.
	Wij adviseren u voor het invullen de toelichting bij dit formulier goed te lezen en het uitkeringsreglement bij de hand te houden.
Als u dit formulier met de computer invult, kunt u met TAB of een muisklik steeds naar het volgende invulveld gaan. Op sommige computers kan de tekst die u intypt aan de rechterkant uit het kader van het invulveld lopen. Om dit te voorkomen geeft u een enter aan het einde van het kader, u komt dan op de volgende regel. Per vraag is een maximaal aantal karakters (elk woord bestaat uit een x-aantal karakters) ingesteld. U kunt niet meer dan dit maximale aantal karakters intypen, houd uw teksten daarom kort en bondig.
Voor meer informatie zie: 
Toelichting op het formulier
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Onderdeel A. Algemene gegevens van de aanvrager 

1.
Naam aanvragende organisatie (voluit)
     



2.
Naam en voorletters contactpersoon
     


 Man 
 Vrouw

3.
Functie
     


4.
Vestigingsadres 
     


5.
Postadres
     


6.
Telefoon overdag
     


7.
Mobiel nummer
     


8.
Fax
     


9.
E-mail
     


10.
Website
     


11.
Ingeschreven in het geldende openbaar register te
     



onder nummer
     



12.
Bankrelatie 
     



13.
Bankrekeningnummer
     





Onderdeel B. Algemene gegevens over het project 

U dient met uw aanvraag een projectvoorstel of een activiteitenplan in te dienen, waaruit blijkt op welke wijze het project, waarvoor een uitkering bij Het Gebaar wordt aangevraagd, ten behoeve van de doelgroep wordt uitgevoerd. 
Voor meer informatie zie de toelichtingfile_4.png
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14.
Naam project
     



15.
Geef een korte omschrijving van het project. (maximaal 100 woorden)
     



16.
Hoeveel personen denkt u direct of indirect met het project te bereiken? Leg uit hoe u tot deze cijfers bent gekomen.
     



17.
Hoeveel draagvlak is er binnen de doelgroep voor uw project? Hoe weet u dat? 
(maximaal 50 woorden)
     



18.
Kruis aan welke (een of meer) van de navolgende thema’s uw project omvat:

 het stimuleren en het (verder) ontwikkelen van de Indische cultuur in en buiten Nederland
 het bevorderen en instandhouden van sociale netwerken
 onderwijs, educatie en media
 welzijn


19.
Licht kort toe waarom u meent dat uw project de hierboven aangekruiste thema’s omvat. (maximaal 50 woorden)
     



20.
Hoe zorgt u ervoor dat de doelstellingen van het project daadwerkelijk worden bereikt?
     




21.
Duurzaamheid: Hoe levert het project structurele effecten aan de doelgroep en hoe lang?
     



22.
Geplande start- en einddatum van het project?
     






Onderdeel C. Financiële gegevens over het project

U dient met uw aanvraag een begroting en een liquiditeitsprognose in te dienen. Voor meer informatie zie de toelichtingfile_6.png
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23.
Hoeveel bedragen de totale kosten van het project?
€ 



24.
Voor welk bedrag vraagt u een uitkering aan?
€ 



25.
Indien de kosten van het project groter zijn dan het bedrag dat u aanvraagt, geef aan hoe u de aanvullende financiering zeker hebt gesteld.
     





Onderdeel D. Financiële en organisatorische gegevens aanvrager

U dient de volgende documenten met uw aanvraag mee te sturen:
een kopie van de oprichtingsakte van de rechtspersoon of een kopie van de statuten;
een afschrift van inschrijving van de rechtspersoon in een openbaar register;
een kopie van de jaarrekeningen 2001 en 2002 en jaarverslagen 2001 en 2002 en/of publicaties en/of beleidsplannen.
Voor meer informatie zie de toelichting


Onderdeel E. Ondertekening

26.
Heeft u behalve de ingevulde gegevens nog opmerkingen die u van belang vindt voor uw projectaanvraag, dan kunt u deze hier noteren. 
     



27.
Kruis hier aan welke bijlagen u bij deze aanvraag heeft ingediend.

Bijgevoegd met betrekking tot algemene projectgegevens:
 projectvoorstel of activiteitenplan

Bijgevoegd met betrekking tot financiële projectgegevens:
 begroting
 liquiditeitsprognose
 
Bijgevoegd met betrekking tot financiële en organisatorische gegevens aanvrager:
 een afschrift van inschrijving van de rechtspersoon in een openbaar register
 oprichtingsakte van de rechtspersoon of de statuten
 jaarrekeningen 2001 en 2002 en jaarverslagen 2001 en 2002, en/of publicaties en/of 
     beleidsplannen

28.

Ondergetekende verklaart dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk en naar waarheid te hebben ingevuld en dat hij/zij bekend is met het ‘Reglement Collectieve Doelen Stichting Het Gebaar’ en de verplichtingen die het reglement jegens hem/haar in het leven roept.

Ondergetekende verklaart ten behoeve van het deel van de projectkosten waarvoor een uitkering is aangevraagd geen andere subsidies, garanties of kredieten te hebben aangevraagd of reeds te hebben toegezegd gekregen.

De ondergetekende verplicht zich zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan Stichting Het Gebaar te doen van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de uitkering. Daarbij worden de relevante stukken overlegd. 

Ondergetekende verleent toestemming aan Stichting Het Gebaar tot nader onderzoek naar de gegevens van de aanvragende rechtspersoon / natuurlijke persoon die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de aanvraag.Voorts zal ondergetekende desgevraagd of uit eigen beweging alle inlichtingen verstrekken en alle medewerking verlenen die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de aanvraag.

	



Plaats en datum
     




Handtekening aanvrager







Naam ondertekenaar
     





Dit formulier uitprinten en, inclusief bijlagen, in een gesloten envelop toesturen aan:

Stichting Het Gebaar
Postbus 16167
2500 BD  ’s-Gravenhage 

Alle door u verstrekte informatie zal vertrouwelijk worden behandeld en voorzover van toepassing conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


