Aanvraagformulier
Ondernemersfonds Centrum
’s-Hertogenbosch 2017
Naam project

:

Naam aanvrager

:

LNS
Late Night Shopping
Anita van Leeuwen en Herald Grondman

In te vullen door secretariaat Ondernemersfonds Centrum ’s-Hertogenbosch:
Datum van ontvangst:
Projectnummer:

:
:

2017/

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Late Night Shopping Wintereditie
LNS
Anita van Leeuwen Herald Grondman i.s.m. Hartje s-Hertogenbosch
Vughterstraat 54/Kerkstraat
s-Hertogenbosch
Hartje
LNS
Werkgroep LNS
06-24691605
info@biggles.nl

:
:
:
:
:

Wintereditie LNS
Jaarlijks event
25.000
Tonnie en Jan Thiel Helen Miller-Herald Grondman-Monique Kerkhof
Winterevent op de Parade
Promotie retail en horeca

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

Extra omzet voor de binnenstad ondernemers tot wel 3x gewone
dagomzet
Het event vindt s’avonds plaats en is een extra koopavond
We zijn voor deze editie op zoek gegaan naar aansluiting bij een
ander event en hopen dat in de toekomst bij meerdere events te
kunnen doen

:

Het is een jaarlijks event

:

Het risico is dat mensen niet komen
De avond staat gepland op vrijdag 8 december

:

:

Bij de 2 eerste edities waren alle parkeerplaatsen/Garages/Transferia
vol bezet
De Meerwaarde is dat we laten zien dat ‘s-Hertogenbosch de leukste
winkelstad van Brabant is

3. Kosten
Totaal projectkosten

:

Gevraagd bedrag is

:

40.000
25.000

incl. BTW

 excl. BTW

Aanvraagformulier
Ondernemersfonds Centrum
’s-Hertogenbosch 2017
Toelichting

:

Is de aanvrager btw:
plichtig m.b.t. dit project?

We zullen voor de promotie van deze avond en het
organiseren van bepaalde events en give-aways het
grootste gedeelte van het budget kwijt zijn

 ja

nee

4. Communicatie en eindverantwoording
Communicatieplan : LNS
Eindverantwoording : Werkgroep LNS

5. Overige vragen
Ja
Bedrijven en winkeliers uit s-Hertogenbosch en we zullen
Evt. extra toelichting of opmerkingen
:
deze samenwerking ook bij andere zaken zoeken
We hebben de eerste 2 edities heel bewust gekozen voor november en nu is het ook weer een
bewuste keuze om naar December te gaan en de aansluiting te zoeken bij het winterevent zodat we
gezamelijke voor een fantastische openingavond kunnen gaan en de bezoekers te verrassen met een
sfeervol,verlicht,feestelijk,gastvrij centrum
Maakt u gebruik van andere ondernemers? :

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. 4-7-2017
Naam: A. van Leeuwen
Functie:

