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Toelichting op aanvraag
Subsidieregeling Erfgoedvrijwilligers 2019-2020
Je wilt subsidie bij ons aanvragen via de regeling Erfgoedvrijwilligers 2019-2020. 
Dit zijn de stappen die daarbij horen:

- Maak een account aan op Mijn Fonds.
- Vul daar het aanvraagformulier in.
- Dit toelichtingsformulier (ingevuld) upload je bij stap 2, net als de begroting en een bankafschrift.
- Onderteken de complete aanvraag digitaal en verzend hem.

b) Welke activiteiten onderneemt de stichting of vereniging? (max. 1500 tekens)

Wat zijn de concrete stappen om dit doel te bereiken? (max. 750 tekens)

Deze toelichting is bedoeld om je subsidieaanvraag snel te kunnen beoordelen. 
Heb je na het lezen van de informatie op onze website nog vragen? Bel ons op: 030 - 233 60 30.

. INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE

) Wat is het doel van de stichting of vereniging? (max. 750 tekens)



c) Welke doelgroepen bereikt de organisatie met deze activiteiten? (max. 750 tekens)

2. INFORMATIE OVER DE AANVRAAG Lees eerst alle deelvragen door om te zien welke informatie waar hoort.

a) Wat is het doel van je initiatief? (max. 750 tekens)

b) Wie doet wat?
Wie schakel je in? Wie begeleidt? Wie doen er mee? (max. 1500 tekens)



c) Met welke concrete stappen bereik je je doestelling(en)?
De doelstellingen die je bij 2a noemde werk je hier verder uit. (max. 1500 tekens)

d) Waarom is deze investering van belang voor de organisatie/de vrijwilligers? (max. 1000 tekens)

e) Wat is het effect op termijn van deze subsidie voor de organisatie/vrijwilligers? (max. 1000 tekens)
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