Aanvraagformulier Ondernemersfonds Centrum
’s-Hertogenbosch 2021
Voor bedragen groter dan € 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

Den Bosch Fashion Weekend 2022
Jan Tiel / Blue Brands, Ger Valkenburg / DC Models

In te vullen door secretariaat Ondernemersfonds Centrum ’s-Hertogenbosch:
Datum van ontvangst:
:
Projectnummer: 2021/
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 / woonplaats aanvrager
IBAN nummer
Projectleider
E-mailadres projectleider

:
:
:
:
:
:
:

Den Bosch Fashion Weekend 2022
Ondernemers binnenstad den Bosch
Ger Valkenburg
Bazuinlaan 4 - 4876 AE- Etten-Leur
NL02ABNA0544106989 tnv DC Models
Ger Valkenburg telefoon 06-24933727
ger@dcmodels.eu

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

:

Grootschalig tweedaags mode evenement in de binnenstad van den
Bosch verdeeld over drie podia
Ter ondersteuning van de Bossche ondernemers / retail
Graag zouden we een financiële bijdrage van u ontvangen aan dit
evenement ter ondersteuning van de reatilers
Jan Tiel, Tonnie Tiel, Ger Valkenburg
Jan Tiel, Tonnie Tiel, Ger Valkenburg
Meer omzet generen voor de retailers, meer bezoekers genereren in
de binnenstad, meer mode-naams bekenedheid geven aan den
Bosch, een evenmenet wat den Bosch op de kaart zal zetten als
modestad. Tevens zal het project de binnenstads ondernemers en
delen van de binnenstad met elkaar verbinden.
Het is een mode evenement met commerciele inslag, maar zeker ook
met de insteek den Bosch zichzelf te kunnen laten zien op niveau
Op drie verschillende podia zullen gedurende twee dagen
modeshows worden gehouden voor de Bossche retailers. In totaal
zullen er per dag 9 modeshows worden gedaan.18 in totaal dus.
Verder proberen we via sponsering ook andere activiteiten op te
zetten welke de podia en de diverse stadsdelen aan elkaar zullen
verbinden.
Het is inmiddels de tweede keer dat dit evenement zal worden
gehouden. De ervaring van de afgelopen jaren wordt uiteraard
meegenomen hierin.
Uiteraard zal er een Covid handboek aanwezig zijn welke
nauwlettend zal worden opgevolgd.

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

Planning en
terugkoppelmomenten

:

Hoeveel bezoekers trekt uw
evenement naar de
binnenstad; meerwaarde voor
de ondernemers in de stad?

:

Zoals voorgaande jaar zullen wij na het evenement een uitgebreid
verslag voor u maken. Zowel financieel als ook met een beschrijving
van het evenement en de reacties van de ondernemers en bezoekers
Moeilijk te zeggen, Maar we zullen er natuurlijk alles aan doen dit
zoveel mogelijk te bewerkstelligen

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

(€ 25.000,00)
€ 43.100,00
ja

incl. BTW

excl. BTW

nee

4. Communicatie
Communicatieplan :

Zie bijlage

5. Overige vragen
ja
nee.
Zo ja, betreft dit Bossche ondernemers?
ja
nee
: techniek, locatie's (3x) en uiteraard ook de retailers

Maakt u gebruik van andere ondernemers? :
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
projectbegroting en dekkingsplan
Door het invullen van dit formulier ga ik akkoord met het plaatsen van de aanvraag op
www.soch.nl
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. Friday, 28 January 2022 Naam: Ger Valkenburg Functie: Aanspreek persoon
Den Bosch Fashion Weekend 2022 namens ondernemers

