Aanvraagformulier
Ondernemersfonds Centrum
’s-Hertogenbosch 2016
Naam project

:

Naam aanvrager

:

Sfeerverlichting binnenstad (Centrum)
Stichting Lichtcentrum 's-Hertogenbosch

In te vullen door secretariaat Ondernemersfonds Centrum ’s-Hertogenbosch:
Datum van ontvangst:
: 24 februari 2016
Projectnummer:
: 2016/009

In te vullen door aanvrager:
Let op: lees voor het invullen van dit aanvraagformulier de toelichting.
1. Algemene informatie:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Sfeerverlichting binnenstad
Stichting lichtcentrum ism Hartje 's-Hertogenbosch
B.F.W.M. v.d. Thillart
p/a Burg Loeffplein 98
5211 RX 's-Hertogenbosch
NL89INGB0005207124
Stichting Lichtcentrum 's-Hertogenbosch
B. van den Thillart
0621583621
benvdnthillart@gmail.com

Omschrijving project

:

Achtergrond/aanleiding

:

Behoefte/vraagstelling
Projectteam
Partners in het project

:
:
:

Doelstellingen die met het
project worden behaald

:

Sfeerverlichting binnenstad
Sfeerverlichting tijdens de periode 15 oktober 2016 tot 15 januari 2017
in een groot aantal winkelstraten, zoals dat de afgelopen jaren het
geval is geweest. Met mogelijk uitbreiding c.q. vervanging in enkele
straten
Op algemeen verzoek van de winkeliers de financiering
Stichting Lichtcentrm, Hartje 's-Hertogenbosch en Euroverhuur
idem
Verbetering van de verbljfskwaliteit voor de bezoekers van de
binnenstad tijdens het doen van inkopen
De sfeerverlichting poogt de aantrekkelijkheid van de binnenstad te
verhogen tijdens de donkere dagen vvoor kerstmis

Naam project
Naam collectief
Naam aanvrager
Adres aanvrager
Woonplaats aanvrager
IBAN nummer
Tenaamstelling
Projectleider
Telefoon projectleider
E-mailadres projectleider

2. Project

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?

Beperkt tot het centrum van de stad
Plan bouwt voort op de langdurige ervaring omde verlichting planmatig
in de binnenstad aan te brengen en de Markt te voorzien van een
verlichte kerstboom
Sfeerverlichting geschiedt op verzoek van en ism de verschillende
winkelstraten
Buiten technische storingen zijn er geen bijzondere risico's te
verwachten

:

jaarlijkse evaluatie

:

Antallen noemen is in deze niet mogelijk, hangt van vele factoren af,
zoals conjuctuur,weer etc.

3. Kosten
Totaal projectkosten
Gevraagd bedrag is
Toelichting

:
:
:

€ 100.000,00
incl. BTW
excl. BTW
De kosten zijn als volgt te specificeren

Aanvraagformulier
Ondernemersfonds Centrum
’s-Hertogenbosch 2016
Onderhoud bestaande armaturen
Ophangen / Afhalen
Opslag / huue Verwerstraat / stroomverbruik
Kerstboom Markt
Onvoorzien/sforingen
Uitbreiding/vervanging

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

ja

€ 4.500,00
€ 40.000,00
€ 12.000,00
€ 5.500,00
€ 3.000,00
€ 35.000,00

nee

4. Communicatie en eindverantwoording
Communicatieplan : Loopt in de totale commicatie van Hartje mee
Eindverantwoording : Stichting Lichtcentrum 's-Hertogenbosch
5. Overige vragen
Maakt u gebruik van andere ondernemers? :
Evt. extra toelichting of opmerkingen

ja
nee.
Zo ja, betreft dit Bossche ondernemers?

ja

nee

:

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. woensdag, 24 februari 2016
Naam: B. v.d.Thillart
Functie: projectleider

