Instructies
- Vul het formulier (4 pagina’s) volledig in.
- Sla het bestand op op uw computer.
- Ga naar deze pagina en verzend uw bestand.
- U ontvangt een bevestigingsmail.
A. Contactgegevens
1. Voor- en achternaam hoofdaanvrager:
2. Uw lidmaatschapsnummer van Ledenvereniging Thebe Extra:
3. E-mailadres:
4. Telefoonnummer:
5a. Straatnaam + huisnummer
5b. Postcode + Woonplaats
B. Projectgegevens
6a. Wat is de naam van uw organisatie?
6b. Wat is uw RSIN-nummer?
7. In welke gemeente is uw organisatie gevestigd?
Loon
Hilvarenbeek
Heusden
Haaren
Goirle
Gilze-Rijen
Geertruidenberg
Etten-Leur
Drimmelen
Dongen
Breda
Baarle-Nassau
Alphen-Chaam
Aalburg
Zundert
Woudrichem
Werkendam
Waalwijk
Tilburg
Rucphen
Oosterhout
Oisterwijk
Moerdijk
Zand
8.
Metopwie
werkt u samen in dit project?

9a. IBAN-nummer:
9b. Tenaamstelling IBAN-nummer:

C. Projectbeschrijving
10. Beschrijf uw project in maximaal 150 woorden:

11. Voor wie is het project bestemd?

12. Hoe draagt uw project bijaan het verbeteren van de leefbaarheid, zorg of welzijn van uw wijk/
omgeving?

13. Hoe voert u het project uit? Denk aan aanpak, looptijd, fasering.

14. Hoe lang duurt het project en voor welke fase heeft u de financiering van Thebe Extra nodig?

D. Begroting
15. Welke investeringen in geld zijn voor het project nodig?

16a. Leveren andere partijen een financiële bijdrage?
Ja
Nee
16b. Zo ja, welke andere partijen leveren een investering?

17. Wat is het bedrag dat u vraagt van Ledenvereniging Thebe Extra?

18. Waar wilt u het bedrag voor gebruiken?

E. Voortbestaan
19. Beschrijf waarom u denkt dat dit project, na eventuele financiële steun, kan voortbe-staan
zonder financiële bijdragen.

20. Beschrijf op welke manier u een mogelijke financiële bijdrage in de publiciteit gaat
brengen.

F. Voltooi uw aanmelding
21. Gaat u akkoord met onze voorwaarden?Ja,
ik ga akkoord met de voorwaarden.

22. Wilt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief?
Nieuwsbrief Burgerinitiatieven
Algemene nieuwsbrief Ledenvereniging Thebe Extra
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