Aanvraagformulier
Ondernemersfonds Centrum
’s-Hertogenbosch 2014
:
:

Naam project
Naam aanvrager

Stadsmaquette 's-Hertogenbosch
Frans Baars

In te vullen door secretariaat Ondernemersfonds Centrum ’s-Hertogenbosch:
Datum van ontvangst:
: 13-11-2014
Projectnummer:
: 2014/009
In te vullen door aanvrager:
Let op: lees voor het invullen van dit aanvraagformulier de toelichting.
1. Algemene informatie:
Naam project
Naam collectief
Naam aanvrager
Adres aanvrager
Woonplaats aanvrager
IBAN nummer
Tenaamstelling
Projectleider
Telefoon projectleider
E-mailadres projectleider

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Stadsmaquette 's-Hertogenbosch
n.v.t.
Frans Baars, penningmeester
Rooseveltstraat 62
5151 CR Drunen
Procedure loopt nog
Stichting Stadsmaquette 's-Hertogenbosch
De heer C. van Aalst, voorzitter
073-6133172
caalst@home.nl

:
:
:
:
:

Het realiseren van een stadsmaquette
zie de doelstelling in artikel 2 van bijgaande statuten
een bijdrage in de kosten van de realisering van de stadsmaquette
Bestuur Stichting Stadsmaquette 's-Hertogenbosch
zie bijgaand bidbook.

:

Het overbrengen van cultuurhistorische informatie

:

niet aan te geven

:

Het realiseren van de stadsmaquette, niet het beheer en onderhoud

:

zie bijgaand bidbook

2. Project
Omschrijving project
Achtergrond/aanleiding
Behoefte/vraagstelling
Projectteam
Partners in het project
Doelstellingen die met het
project worden behaald
Projectresultaat (meetbare
economische effecten)
Afbakening (wat is het project
wel/niet)
Beschrijf de aanpak van het
project
Beschrijf hoe het project wordt
ingebed in een structurele
aanpak
Risico-analyse
Planning en
terugkoppelmomenten

:

zie bijgaand bidbook, beheer en onderhoud gaat naar gemeente en
VVV
zie bijgaand bidbook

:

zie bijgaand bidbook

:

3. Kosten
Totaal projectkosten
Gevraagd bedrag is
Toelichting
Is de aanvrager btwplichtig m.b.t. dit project?

:
:
:
:

€ 40.000,00
€ 10.000,00;(€ .0,00)
ja

incl. BTW

excl. BTW

nee

4. Communicatie en eindverantwoording
Communicatieplan : communicatieplan is nog in bewerking,
zodra project gerealiseerd is zal via jaarrekening van de
Eindverantwoording :
Stichting verantwoording worden afgelegd.
5. Overige vragen
Maakt u gebruik van andere ondernemers? :

ja
nee.
Zo ja, betreft dit Bossche ondernemers?

ja

nee

Aanvraagformulier
Ondernemersfonds Centrum
’s-Hertogenbosch 2014
Evt. extra toelichting of opmerkingen

:

Over het project is al contact geweest tussen de heer
Claessen en de heer van Aalst.

Het aanvraagformulier dient voorzien te worden van de volgende bijlagen:
recent uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden) van de aanvrager of een
kopie van de samenwerkingsovereenkomst
kopie statuten indien van toepassing
projectbegroting en dekkingsplan

Het aanvraagformulier dient digitaal ingediend te worden bij het secretariaat van
Stichting Ondernemersfonds Centrum ’s-Hertogenbosch
T.a.v. het bestuur van de Stichting
info@soch.nl
Let op: Sla eerst uw document op voordat u het verstuurd. Dit voorkomt dat de invulvelden (in
sommige gevallen) leeg worden verstuurd.
Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.
Ondertekening:
’s-Hertogenbosch‚ d.d. maandag, 3 november 2014
Naam: Frans Baars
Functie: Penningmeester

