Aanvraagformulier Ondernemersfonds Centrum
’s-Hertogenbosch 2020
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 2020
Jan Thiel

In te vullen door secretariaat Ondernemersfonds Centrum ’s-Hertogenbosch:
Datum van ontvangst:
:
Projectnummer: 2020/
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
Ondernemers Binnenstad
Jan Thiel / Ger Valkenburg (aangesteld dit project te leiden door
ondernemers binnenstad werkgroep)
Bazuinlaan 4 - 4876 AE - Etten-Leur
NL02ABNA0544106989 tnv DC Models
Jan Thiel ism Ger Valkenburg telefoon 06-23943210 Dhr. Thiel
06-24933727 dhr. Valkenburg
Gezien zijn expertiese is dhr. Valkenburg gevraagd dit gehele
voortraject in handen te nemen namens de binnenstads ondernemers
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

:
:
:

Planning en
terugkoppelmomenten

:

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

:

Mode weekend tbv Den Bosch ondernemers
Den Bosch voor de tweede maal op de kaart zetten als mode stad
Evenals het afgelopenjaar willen wij u om een financiële bijdrage
vragen voor dit evenement
Jan Thiel, (Blue Brands, Tonnie Thiel (Pall Mall Store)
Plaatselijk gevestigde mode zaken en merken
Zo veel mogelijk plaatselijke mode zaken en merken een platform
geven zich gezamenlijk te presenteren
Meer bezoekers in de Den Bosch binnenstad genereren en een
langere gemiddeld verblijf in de binnenstad van Den Bosch
Openbaar publieks evenement, geen massal evenement, er wordt
geen harde muziek gedraaid en tevens is er een ruime verspreiding
over de binnenstad
Zie het tevens ingedoende info pakket Den Bosch Fashion Weekend
2020
Zie het tevens ingedoende info pakket Den Bosch Fashion Weekend
2020
Kleinschalig evenement met weinig tot geen risico's
Evenement datum is 3 & 4 oktober 2020. Voor de dagen zelf wordt
een draaiboek gemaakt en na he evenement wordt wederom een
enquete gehouden onder de deelnemers.
Enkele honderden

Aanvraagformulier Ondernemersfonds Centrum
’s-Hertogenbosch 2020
Voor bedragen groter dan € 2.500,00

Meerwaarde is naamsbekendheid voor de stad als modestad en
tevens meer bezoekers tijdens dit weekend met daaruit volgende
omzet verhogingen
3. Kosten
Totaal projectkosten
:
Is de aanvrager btw:
plichtig m.b.t. dit project?

(€ 44.700,00)
ja
nee

incl. BTW

excl. BTW

4. Communicatie
Communicatieplan :

Zie het tevens ingedoende info pakket Den Bosch Fashion
Weekend 2020

5. Overige vragen
ja
nee.
Zo ja, betreft dit Bossche ondernemers?
ja
nee
Dit evenement wordt juist opgezet voor ALLE Bosche
ondernemers. Met name de mode gerelateerde branche.
:
Maar ook is er ruimte en zal de niet mode gerelateerde
branche hier baat bij hebben

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. maandag, 3 februari 2020 Naam: Jan Thiel Functie: Voorzitter

