Steunaanvraagformulier Particulier (Burgerinitiatief)
1. Algemene informatie m.b.t. de contactpersoon/-personen:

Naam van de
aanvrager:
Telefoon:

Privé:
Zakelijk:

E-mail:
Postadres:
Postcode:
Plaats:
Website:
IBAN bankrekening:
Ten name van:

2. Informatie m.b.t. de aanvraag

Waarvoor wil u een bijdrage aanvragen van het LFO (omschrijving van het
project? Waar vindt het plaats en wanneer?

Wat moet het hele ‘project’ gaan kosten?

Welk bedrag is al binnen en welk bedrag vraagt u aan bij het LFO?

Hoe denkt u de verdere kosten te financieren? Via welke andere sponsors?

Toelichting: de kans dat een aanvraag wordt gehonoreerd is groter
naarmate de aanvraag meer aan de toekenningscriteria van het LFO
voldoet. Deze toekenningscriteria zijn:
1. De aanvrager is ingeschreven in Oegstgeest/Leiden;
2. Het initiatief draagt bij aan de vernieuwing en/of versterking van de
kwaliteit van samenleven in Oegstgeest;
3. Het project is in het belang van (zoveel mogelijk) inwoners van
Oegstgeest en directe omgeving;
4. Het project heeft een groen en/of sociaal karakter;
5. Het project draagt bij aan de lokale saamhorigheid;
6. Het project is georganiseerd door en voor inwoners van Oegstgeest
en nabije omgeving;
7. Bent u bereid om in tijd, geld, middelen en/of expertise zelf bij te
dragen aan het welslagen van het project?;
8. Het project zit nog in de voorbereidingsfase ofwel is nog niet gestart
en het is binnen een redelijke termijn te realiseren;
9. Bent u bereid een tegenprestatie te leveren indien de
steunaanvraag wordt gehonoreerd? Denk in dit kader bijvoorbeeld
aan: vermelding in het persbericht, vermelding op een website, het
plaatsen van een donatiebus van het Lokaal Fonds Oegstgeest, het
plaatsen van een advertentie van het Lokaal Fonds Oegstgeest, het
plaatsen van het logo van het Lokaal Fonds Oegstgeest etc.

Overig
Graag ontvangt het lokaal fonds Oegstgeest bij de aanvraag bijgesloten de
eventueel relevante informatie. Te denken valt aan:
1. Een gespecificeerde kosten begroting voor het project;
2. Indien van toepassing de eventuele offertes (incl. btw);
3. Het financierings- /dekkingsplan van het betreffende project;
4. Een overzicht van de exploitatiekosten van in ieder geval de
eerste drie jaar na realisatie van het project;
5. Bij partiële financiering door het LFO moet inzicht worden
gegeven in de overige financiering;
6. Overige relevante documentatie m.b.t. de organisatie.

Indien het invullen van het formulier lastig is of bij vragen willen wij de
aanvrager(s) verzoeken om contact op te nemen met
communicatie@lokaalfondsoegstgeest.nl .
Voor suggesties ter verbetering of voor technische problemen/issues met
betrekking tot gebruiksvriendelijkheid willen wij de aanvrager(s)
verzoeken contact op te nemen met webmaster@lokaalfondsoegstgeest.nl
Datum:

Handtekening:

