Tijdens de aanvraag wordt u gevraagd de volgende gegevens in te geven:
E-mailadres*
Hier dient u uw eigen e-mailadres te gebruiken, u ontvangt na het invullen van de aanvraag een login
en paswoord en kunt daarmee de aanvraag en zijn status inzien.

------------------------------------------------------------------------------------------Organisatienummer (optioneel)
U heeft in het verleden al eens een aanvraag ingediend en wilt deze aan de vorige aanvraag koppelen.

-------------------------------------------------------------------------------------------Binnen welke categorie valt uw aanvraag?*
Hier dient u online een keuze te maken tussen de verschillende mogelijkheden
Sociale doeleinden
Armoedeprojecten / Ouderen/Jeugd - Jongeren / Gezondheidszorg / Recreatie en
sportverenigingen / Emancipatie / Vrijwilligers / Buurt en wijk / Pater Denis-regeling
(Ontwikkelingswerk) / Projecten in Meerssen, Eijsden - Margraten, Valkenburg
Culturele doeleinden
Boekproducties / Carnavalsverenigingen / Muziek- en toneelverenigingen (amateurs) /
Podiumkunsten (muziek, dans, toneel, theater) / Audiovisuele kunsten / Beeldende Kunst /
Onderwijs en wetenschappen / Historie
Natuurbehoud, natuurbescherming en -ontwikkeling Heuvelland
Gedurende 2017 worden het beleid en de categorieën rond natuurbehoud,
natuurbescherming en -ontwikkeling geformuleerd.

-------------------------------------------------------------------------------------------Binnen welk werkgebied valt uw aanvraag?*
Hier dient u online een keuze te maken tussen de verschillende mogelijkheden
Maastricht / gemeenten in Zuid-Limburg / Euregio / Heuvellandgemeenten /
ontwikkelingslanden (met maatschappelijke verankering in Maastricht) / geen van
bovenstaande

-------------------------------------------------------------------------------------------Betreft uw aanvraag een instelling, organisatie, vereniging zonder winstoogmerk?
Hier dient u online een keuze te maken tussen de verschillende mogelijkheden
Ja / nee

-------------------------------------------------------------------------------------------Is er sprake van een concrete financieringsbehoefte (bijvoorbeeld het kan geen bijdrage in een
exploitatie bevatten)?*
Hier dient u online een keuze te maken tussen de verschillende mogelijkheden
Ja / nee
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Tab: Organisatie
Gelieve hier de gegevens van de organisatie in te geven.
Naam*
Postadres*
Postcode*
Plaats*
Land
(als uw bezoekadres afwijkt van uw postadres)
Bezoekadres
Postcode bezoekadres
Plaats bezoekadres
Telefoon*
E-mailadres
IBAN-rekeningnummer*
BIC code*
Recent bankafschrift*
Hier dient u een recent bankafschrift in relatie tot het bankrekeningnummer op naam van de
aanvragende organisatie te uploaden.
Organisatie vorm*
Hier dient u online een keuze te maken tussen de verschillende mogelijkheden
Stichting
Vereniging
Anders
KvK nummer*
Wat is de (statutaire) doelstelling van uw organisatie?
Geef een omschrijving van 300 tekens of minder.
Wat is het werkgebied van uw organisatie?
Hier dient u online een keuze te maken tussen de verschillende mogelijkheden
Maastricht
Gemeenten in Zuid-Limburg
Euregio
Heuvellandgemeenten
Ontwikkelingslanden (met maatschappelijke verankering in Maastricht) / geen van
bovenstaande
Bij welke overkoepelende organisatie bent u aangesloten?
Geef een omschrijving van 100 tekens of minder.
Uit welke bronnen ontvangt uw organisatie haar inkomsten?
Geef een omschrijving van 100 tekens of minder.
Wat zijn de namen van het (dagelijks) bestuur?
Hier kunt u meerder personen opgeven
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Tab: Contactpersoon
Gelieve hier de gegevens van U als aanvrager in te geven.
Achternaam*
Tussenvoegsel voorletters*
Geslacht*
Titel functie*
Telefoon (overdag)*
Mobiel telefoonnummer
E-mailadres*

Tab: Aanvraag
Binnen welke categorie valt uw aanvraag?*
Deze vraag zal al ingevuld zijn, u heeft dezelfde vraag eerder al aangegeven.
Wat is het doel van de activiteit of het project?*
Geef een omschrijving van 100 tekens of minder.
Voor wie is het project bedoeld?*
Geef een omschrijving van 300 tekens of minder.
Geef hier een korte omschrijving van het project*
Geef een omschrijving van 200 tekens of minder.
Wat is de motivatie om deze activiteit of dit project te organiseren?*
Geef een omschrijving van 300 tekens of minder.
Datum start activiteit*
U kunt geen datum selecteren eerder dan 3 maanden na de dag dat de aanvraag wordt ingediend.
Einddatum activiteit*
U kunt geen datum selecteren eerder dan de startdatum.
Wat is het totaal van de begroting voor uw project?
Voeg hier minimaal een begroting toe in de bijlagen.
Welk bedrag vraagt u aan Stichting Elisabeth Strouven?*
Bedrag in euro´s.
Dekkingsplan: uit welke bronnen heeft u al geld gevonden om deze activiteit / dit project te
dekken? Eigen middelen:
Bedrag in euro´s
Externe financieringsbronnen:
Bedrag in euro´s. De volgende gegevens dienen ingevuld te worden per externe financieringsbron:
Financieringsbron
Bedrag aangevraagd
Bedrag toegekend
Status aanvraag

Tab: Bijlagen
Een bijlage kan een motivatie, toelichting, begroting of businessplan zijn. Bijv. in Word, Excel, PD.
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