Aanvraagformulier Ondernemersfonds Centrum
’s-Hertogenbosch 2021
Voor bedragen tot € 2.500,00

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 )
Alleen volledige ingevuld en digitale aanvragen die minimaal 5 dagen voor de
bestuursvergadering zijn ontvangen (zie www.soch.nl voor de data) worden binnen 30 dagen in
behandeling genomen
:
:

Naam project
Naam aanvrager

verlichting kerstbomen Markt en Parade
)V Hartje 's-Hertogenbosch

In te vullen door secretariaat Ondernemersfonds Centrum ’s-Hertogenbosch:
Datum van ontvangst:
:
Projectnummer: 2021/
1. Algemene informatie:
:
:
:
:
:
:
:

verlichting kerstbomen Markt en Parade
OV Hartje 's-Hertogenbosch
Monique de Kleijn
Hinthamerstraat 74
NL04RABO0121921611 tnv OV Hartje 's-Hertogenbosch
Monique de Kleijn telefoon 0653102690
info@hartje.nu

Omschrijving project

:

Aanleiding/doelstelling

:

Behoefte/vraagstelling

:

Nieuwe verlichting kerstbomen Markt en Parade
Vorig jaar is door de storm boom Markt omgewaait, deze is direct door
gemeente verwijdert incl lampjes, tevens is de boom op de Parade
hierdoor meteen omgezaagt. Dit alles terwijl de verlichting er nog inzat.
Marechal heeft de lampjes er nog uit gehaalt, maar helaas is meer dan
de helft defect gegaan. Zij adviseren om meteen nu de warme led
verlichting aan te schaffen.
Dit heeft als doel de sfeer te verhogen in de donkere dagen van het
jaar.

Projectteam
Partners in het project

:
:

Naam project
Naam collectief
Naam aanvrager
Adres / plaats aanvrager
IBAN nummer
Projectleider
E-mailadres projectleider

2. Project

3. Kosten
Gevraagd bedrag
Totaal projectkosten
:
Is de aanvrager btw:
plichtig m.b.t. dit project?

€ 2000,00
ja

incl. BTW
nee

excl. BTW

4. Communicatie
Communicatieplan
Evt. extra toelichting of
opmerkingen

:
:

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
volledige projectbegroting en dekkingsplan
Door het invullen van dit formulier ga ik akkoord met het plaatsen van de aanvraag op www.soch.nl

Aanvraagformulier Ondernemersfonds Centrum
’s-Hertogenbosch 2021
Voor bedragen tot € 2.500,00

Let op: Sla eerst uw document op voordat u het verstuurd. Dit voorkomt dat de invulvelden (in
sommige gevallen) leeg worden verstuurd.
’s-Hertogenbosch‚ d.d. donderdag, 18 november 2021 Naam: Monique de Kleijn Functie: Secretaris
OV Hartje

