Aanvraag budget
1. Uw gegevens:
Aanvraag door een Bewonersorganisatie of min. 10 aanvragers
Naam Bewonersorganisatie:
Voorletter(s) , Naam + Adres:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Contactpersoon:
Voorletter(s) + Naam:
Adres :
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer vast :

Telefoon mobiel :

E-mailadres :

Door het indienen van deze aanvraag, heb ik de voorwaarden gelezen,
begrepen en ga hiermee akkoord.
* Probeer zo uitgebreid mogelijk de uitgaven te specificeren, vergezeld met kopie offertes.
** Voor uitgebreidere op- en of aanmerkingen kunt u het extra blad gebruiken.
Rood omlijnde vakken moeten in ieder geval ingevuld worden.

Indien u te weinig ruimte heeft voor de omschrijvingen kunt u de extra bladen gebruiken.
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2. Gegevens activiteit:
Algemene informatie:
Voor ca. hoeveel Trudo woningen is de aanvraag?
Ca. hoeveel personen nemen deel aan de activiteit?
Omschrijving van de persoonlijke fysieke inspanning**:

Locatie:

Datum:

+Tijd:

Omschrijving geplande activiteit**:

Waarom draagt deze activiteit bij aan de leefbaarheid?**

3. Specificatie van de benodigde kosten*:
bedrag

Omschrijving

Totaal bedrag blad 2 € 0,00
Totaal bedrag blad 4 € 0,00
Totaal kosten € 0,00
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Zijn er andere sponsors / subsidiemogelijkheden benaderd? (bijv. gemeente, winkeliers)

Uw keuze?

Zo neen, waarom niet?**:

Zo ja welke, en voor welke bedragen?

(bijdrage in natura ook graag vermelden echter zonder bedrag)

Omschrijving

bedrag

Totaal sponsors: € 0,00
Gevraagde bijdrage uit het Opschoonbudget Trudo:

€ 0,00

(Totaal kosten -/- totaal sponsors)

Over te maken op:
IBAN Bankrekeningnummer:
Ten name van:
Plaats :
Datum:
Eventuele op- of aanmerkingen:

Na het invullen het formulier opslaan met de naam van de bewonersorganisatie
bijvoorbeeld: aanvraagformulier-complex.havenzicht.pdf

E-mail het formulier dan met eventuele bijlagen naar:

opschoonbudget@klantenplatform.nl
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bedrag

Omschrijving

Totaal bedrag blad 4
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€ 0,00

Extra ruimte voor omschrijvingen en op- of aanmerkingen:
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