Doormiddel van het plaatsen van het vinkje verklaren wij dat
de bij het Klantenplatform bekende gegevens up-to date
zijn. Indien dit niet het geval is wordt de aanvraag niet in
behandeling genomen voordat het bijgewerkte
wijzigingsformulier door het Klantenplatform is ontvangen.
Stichting Klantenplatform Trudo
Aanvraag en afrekening financiële bijdrage voor het jaar:

2019

Naam bewonersorganisatie
Contactpersoon
Functie
Adres
Postcode / Woonplaats
E-mail adres

Telefoon

Iban Bankrekeningnummer

Aantal woningen

Tenaamstelling

Aantal bestuursleden

Volgnr. Omschrijving
1.

De kolom ontvangen vergoeding wordt door de penningmeester ingevuld

Kosten ten behoeve van overleg
bewonersorganisatie en
Aangevraagde Ontvangen
bewoners vergoeding 100%
Vergoeding
Vergoeding



Afrekening

Maximale vergoeding

1.1 Vergaderkosten

10 vergaderingen x 25 euro

2.1 Kopieerkosten

100 euro
50 euro

3.1 Porti- telefoon- bankkosten
4.1 Kantoorbenodigdheden

100 euro

5.1 Lidmaatschapskosten vakorganisatie

Beargumenteerd aanvragen
Met aangevraagde toestemming

6.1
Totaal 1.: vergoeding 100%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

2. Jaarvergadering
2.1 Vergaderkosten

3,00 euro pp.

2.2 Zaalhuur

100 euro

Totaal 2.: vergoeding 100%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Aanwezig, verantwoording
door handtekeninglijst

3. Kosten verband houdend met buurtactiviteiten.
3.1 Buurtactiviteiten
Totaal 3.: vergoeding 100%,
Max. 150 euro.
4. Diverse kosten
35 euro per bestuurslid

4.1 Jaarlijks samenzijn
Totaal 4.: vergoeding

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Totaal van de posten 1 t/m 4

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00 Terug te storten bedrag

Indien u bezwaren heeft tegen de vaststelling van de hoogte van de toekenning van uw aanvraag, verzoeken wij u dit
schriftelijkgemotiveerd aan te geven aan: Stichting Klantenplatform p/a secretariaat@klantenplatform.nl
Gebruik voor terugstorten: Iban Banknr NL75 ABNA 04 05 48 09 38 t.n.v. Stichting Klantenplatform Trudo
Verder:
Gebruik voor de bedragen géén punt maar een KOMMA.
Scholing eerst aanvragen, het Dagelijks Bestuur van het Klantenplatform bepaalt de vergoeding en de eventuele reiskosten.
Lidmaatschappen beargumenteerd aanvragen, vergoeding ter beoordeling door het DB.
In de toekomst kunnen begrotingen worden gemaximeerd mede aan de hand van het aantal woningen.
Aanvragen voor het komende jaar kunnen ingediend worden tot uiterlijk 15 december.
Gebruik zelf de linkerkolom voor de aanvraag. Dit formulier opslaan (als PDF formulier) met de naam van de bewonersorganisatie, en
als bijlage via e-mail verzenden naar: c.vandedonk@klantenplatform.nl. De middelste kolom voor de ontvangen vergoeding wordt
ingevuld door de penningmeester van het Klantenplatform en deze stuurt het formulier terug. Gebruik de rechterkolom van dit zelfde
ingevulde formulier voor de afrekening in januari van het volgend jaar.
Zorg dat wij de juiste tenaamstelling van de bankrekening hebben, om problemen te voorkomen.
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