Aanvraagformulier Ondernemersfonds Centrum
’s-Hertogenbosch 2019
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

Intocht Drie Koningen 's-Hertogenbosch
Stichting Intocht Driekoningen

In te vullen door secretariaat Ondernemersfonds Centrum ’s-Hertogenbosch:
Datum van ontvangst:
:
Projectnummer: 2019/
1. Algemene informatie:
Naam project
Naam collectief
Naam aanvrager
Adres / plaats aanvrager
IBAN nummer
Projectleider
E-mailadres projectleider

:
:
:
:
:
:
:

Intocht Driekoningen 's-Hertogenbosch
Stichting Intocht Driekoningen
Max Ellerkamp
Hekellaan 16, 5211 LX 's-Hertogenbosch
NL83INGB0658297465 tnv STG Intocht Driekoningen
Max Ellerkamp telefoon 06-51017191
penningmeester@3kdb.nl

2. Project

Omschrijving project

:

Aanleiding/doelstelling
Behoefte/vraagstelling
Projectteam

:
:
:

Partners in het project

:

Activiteiten voor de Intocht van de Drie Koningen, om een mooie
Intocht in 's-Hertogenbosch te kunnen verzorgen, tevens voor
kinderen die het extra verdienen een stukje speelgoed te ontvangen
via Sint-Vincentius. Dit speelgoed wordt ingezameld in de Sint-Jan en
de Grote Kerk. We zorgen er dit jaar wederom voor dat honderden
kinderen die het bijvoorbeeld thuis zwaar hebben (financieelemotioneel etc) een extra mooie middag mogen ervaren en
speelgoed kunnen ontvangen. Wij noemen dit het vierde
geschenk.Ook delen wij honderden gratis lampionnen uit aan de
bezoekende kinderen. Hiervoor is een op maat gemaakt programma
voor opgesteld. Vorig jaar zijn er naar schatting 10.000 kinderen met
ouders en grootouders naar de Bossche binnenstad en Sint-Jan
getrokken.
De Stichting wil een financiële bijdrage vragen om de Intocht te
kunnen (blijven) organiseren op 5 januari 2010 en in de toekomst. Wij
willen benaderen dat de Intocht Driekoningen bijdraagt aan het
culturele aspect waar 's-Herotgenbosch zich op de kaart zet:
Culturele hoofdstad van het Zuiden. Middels diverse media proberen
wij onze activiteit en de Bossche binnenstad op de kaart te zetten.
Ook proberen wij het Winterparadijs mee te nemen in ons concept,
alsmede de Kerststal in de Sint-Jan. Een activiteit als de onze is goed
om 'verkeer' te trekken naar de binnenstad (middenstand) na een
drukke kerst en oudejaars periode.

Teruglopende sponsoring en bijdragen van andere behartigers
Onze stiching vraagt 2.500 voor de organisatie van ons evenement.
Intocht Driekoningen
Gemeente 's-Hertogenbosch, Bisdom 's-Hertogenbosch, SintVincentius, Blauwe Engelen, diverse pers, behartigers. Vorig jaar
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hebben wij ook samengewerkt met het Noordbrabants museum en
Winterparadijs.
3. Kosten
Totaal projectkosten
Gevraagd bedrag is
Toelichting
Is de aanvrager btwplichtig m.b.t. dit project?

:
:
:

€ 20.000,00
incl. BTW
€ 2.500,00
incl. BTW
zie jaarverslag
ja

:

excl. BTW
excl. BTW

nee

4. Communicatie
Communicatieplan

:

Evt. extra toelichting of
opmerkingen

:

diverse (print-) media, social media
Graag komen wij toelichten waarom wij uw bijdrage erg hard kunnen
gebruiken.

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

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. zondag, 13 oktober 2019 Naam: Max Ellerkamp Functie: Penningmeester

