Aanvraagformulier
Ondernemersfonds Centrum
’s-Hertogenbosch 2017
:
:

Naam project
Naam aanvrager

Fashion Event Kerkstraat
Herald Grondman (ondernemers Kerkstraat)

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Fashion Event Kerkstraat 1 oktober 2017
Ondernemers Kerkstraat
Herald Grondman
Kerkstraat 65
‘s-Hertogenbosch
Klik en vul in ....
Fashion Event
Organisatie Fashion Event
073-6120487 / 06-52024826
storemanagerdenbosch@zoomers.nl

:
:
:
:
:

Mode- en Lifestyle Event
Invulling Hartjesdag
Mooi commercieel evenement voor de Kerkstraat/gehele binnenstad
Werkgroep Kerkstraat Event
DC Models

:

Den Bosch als Modestad op de kaart zetten
Er wordt in de binnenstad meer omzet gegenereerd op die dag en de
weken erna.

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?

:
:

Mode- & Lifestyle Event

:

Zie offerte

:

Zie offerte

:
:

Slecht weer kan een risico zijn
Maandelijkse besprekingen

:

5.000

3. Kosten
17.658,00
17.658,00 X excl. BTW
In de offerte is aanvraag gedaan voor een gehele
Toelichting
: overkapping. De kosten hiervoor zijn in deze aanvraag
weggelaten.
Is de aanvrager btw: X
nee
plichtig m.b.t. dit project?
Totaal projectkosten
Gevraagd bedrag is

:
:

4. Communicatie en eindverantwoording
Communicatieplan : DC Models en Werkgroep Kerkstraat Event

Aanvraagformulier
Ondernemersfonds Centrum
’s-Hertogenbosch 2017
Eindverantwoording :

Werkgroep Kerkstraat Event

5. Overige vragen
X ja
Zo ja, betreft dit Bossche ondernemers? X
: n.v.t.

Maakt u gebruik van andere ondernemers? :
Evt. extra toelichting of opmerkingen

ja

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. 04-03-2017
Naam: H. H. Grondman
Functie: Storemanager Piet Zoomers Den Bosch

