
Aanvraagformulier vfonds 
Bewaar mijn voortgang om later verder te gaan | Open een eerder opgeslagen formulier 

Organisatie 
Voortgang 
Organisatie --- Contactpersoon --- Inhoud --- Samenwerking --- Publiciteit --- Financieel --- Overig 

Organisatie 
Wat is de volledige naam en het adres van uw organisatie? 

Organisatienaam 
 

Statutaire naam 
 

Naam project 
 

Heeft u de afgelopen 3 jaar een project bij ons aangevraagd? 
Ja Nee 

Rechtsvorm 
    

Aantal vrijwilligers 
 

Heeft u een intentieovereenkomst? 
Ja Nee 

Bezoekadres 
Straat 

 

  
Huisnummer 

 

  
Huisnummer Toevoeging 

 

Postcode 
 

  
Plaats 

 

  
Provincie 
              

Land 
     

Postadres 
Postadres is gelijk aan bezoekadres 

Straat 
 

  
Huisnummer 

 

https://vfonds.tfaforms.net/forms/resume/4658547


  
Huisnummer Toevoeging 

 

Postcode 
 

  
Plaats 

 

  
Provincie 
              

Land 
    Nederland  

Telefoonnummer 
 

Website 
 

Algemeen e-mail 
 

Kamer van Koophandel Nummer 
 

Wat is de missie en doelstelling van uw organisatie? 
 

Organisatie exploitatie 
Hoe is uw reguliere exploitatie gedekt? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Andere fondsen Subsidie van Rijk/Provincie/Gemeente 

Vaste bijdragen uit bedrijfsleven Vaste particuliere geldgevers 

Bijdragen deelnemers aan activiteiten Anders 
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Contactpersoon 
Voortgang 
Organisatie --- Contactpersoon --- Inhoud --- Samenwerking --- Publiciteit --- Financieel --- Overig 

Contactpersoon 
Wie is de contactpersoon voor deze aanvraag? 

Naam 
Geslacht 

Man Vrouw 

  
Voorvoegsel 

 

  
Voornaam 

 

  
Tussenvoegsel 

 

  
Achternaam 

 

  
Achtervoegsel 

 

Functie 
 

telefoon 
 
Overdag bereikbaar op 

Telefoonnummer 
 

  
Mobiel 

 

E-mail 
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Inhoud 
Voortgang 
Organisatie --- Contactpersoon --- Inhoud --- Samenwerking --- Publiciteit --- Financieel --- Overig 

Betalingsgegevens 
Rekeninghouder Naam 

 

IBAN 
 

Wat is de naam van het project? 
 

Wat is de begindatum van het project? 
 

  
Wat is de einddatum van het project? 

 

Valt uw aanvraag onder een fonds op naam? 
Ja Nee 

  
Geef aan voor welke functies u een bijdrage vraagt aan het vfonds 

Het vergroten van kennis over oorlog en conflict Het aanleren van vaardigheden om actief bij 

te kunnen dragen aan instandhouding van de democratische rechtsstaat en de vreedzame 
samenleving Het vergroten van waardering voor veteranen en politie 

  
Wat is de doelstelling van het project? 

 

Doelgroep  
    

Waar vindt het project plaats? 
 

Wat is de (beoogde) impact van uw project? 
 

  
Hoe gaat u de impact van uw project meten? 
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Organiseert u een première of opening van uw project? 
Ja Nee 

Organiseert u een bijeenkomst of evenement in het kader van uw project? 
Ja Nee 

Aanbevelingen 
Geef hieronder minimaal 2 referenties van personen die het project kunnen aanbevelen omdat dit 
verzoek vernieuwend of aanvullend is of dat het gaat om hergebruik van bestaand materiaal.  
Vermeld van elke referent de contactgegevens en de reden van zijn/haar aanbeveling. 
 

Organisatie Naam Geslacht Telefoonnummer E-mail 

  Man Vrouw    

Nog een aanbeveling toevoegen 
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Samenwerking 
Voortgang 
Organisatie --- Contactpersoon --- Inhoud --- Samenwerking --- Publiciteit --- Financieel --- Overig 

Op welke wijze wilt u samenwerking met andere organisaties bevorderen? 
 

Werkt u samen met andere organisaties? 
Ja Nee 

Bewaar mijn voortgang om later verder te gaan | Open een eerder opgeslagen formulier 
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Publiciteit 
Voortgang 
Organisatie --- Contactpersoon --- Inhoud --- Samenwerking --- Publiciteit --- Financieel --- Overig 

Op welke manieren kan het vfonds meegenomen worden in de publiciteit rondom het project? 

Aandacht sociale media (bijv. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, LinkedIn etc.) 
 

Wat zijn de social media accounts waar uw project actief op is? 

LinkedIn 
 
Facebook 

 

Twitter 
 
Snapchat 

 

Instagram 
 
Youtube 

 

Op welke manier gaat u het project onder de aandacht brengen bij uw doelgroep(en)? Geef een 
bondige samenvatting van uw communicatieplan. 

 

Op welke manieren kan vfonds meegenomen worden in de publiciteit rondom het project? 
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Financieel 
Voortgang 
Organisatie --- Contactpersoon --- Inhoud --- Samenwerking --- Publiciteit --- Financieel --- Overig 

Project Kosten 
Wat zijn de lasten voor algemeen beheer? 

 

  
Wat zijn de project gerelateerde lasten? 

 

  
Wat zijn de totale projectkosten? 

 

Gevraagde Subsidie vfonds 
Gevraagde Subsidiebedrag vfonds 
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Overig 
Voortgang 
Organisatie --- Contactpersoon --- Inhoud --- Samenwerking --- Publiciteit --- Financieel --- Overig 

Bijlagen bij uw aanvraag 

Om deze aanvraag te kunnen beoordelen, heeft het vfonds enkele documenten nodig. We nemen uw 
aanvraag graag in behandeling zodra alle documenten door het vfonds ontvangen zijn. 

• Upload het uittreksel bij de Kamer van Koophandel 
• Upload een uitgewerkt projectplan 
• Upload een bijbehorend communicatieplan 
• Upload een gespecificeerde begroting en dekkingsplan  
• Upload de statuten van uw organisatie 

 
Aanvraag van 100.000 euro of hoger? 

Ja Nee 

Als u nog andere bijlagen wilt meesturen kan dat hier 
Nog een bijlage toevoegen 

 
Hierbij geef ik toestemming aan het vfonds om mijn gegevens op te slaan en te gebruiken 

conform het privacy statement vfonds 
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