U wilt een aanvraag doen voor financiële ondersteuning door de Vrienden van Welzijn de Kempen.
Daarover zijn de volgende afspraken gemaakt:
Het aangevraagde initiatief moet passen binnen de doelen die zijn vastgelegd in het stichtingsstatuut
van de Vrienden van Welzijn de Kempen. Het bestuur bepaalt uiteindelijk of en hoe het ingediende
initiatief wordt goedgekeurd.
Doelen verwoord in de statuten;
- Het ondersteunen en bevorderen van de activiteiten van de stichting Welzijn de Kempen
- Het verlenen van materiële en immateriële steun aan de stichting Welzijn de Kempen
- Het geven van bekendheid aan en het bevorderen van belangstelling voor het werk en de
activiteiten van de stichting Welzijn de Kempen.
- En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- Het financieren van activiteiten van de stichting Welzijn de Kempen die niet in aanmerking
komen voor subsidiëring
- Het werven van vrienden voor de stichting Welzijn de Kempen
- Het verwerken van bijdragen van sponsors en fondsen, schenkingen, periodieke bijdragen
van donateurs, erfstellingen, legaten en dergelijke
- Het geven van bekendheid aan en het bevorderen van belangstelling voor de activiteiten van
de stichting Welzijn de Kempen
- Het gebruik maken van alle overige wettige middelen die voor het bereiken van het doel
bevorderlijk zijn.
Procedure:
1. Format aanvraagformulier gebruiken
2. Aanvraagformulier voorafgaand aan de activiteit digitaal indienen bij het secretariaat van de
stichting “Vrienden van” : anja.tils@gastmeesters.nl met CC naar
aheesters@welzijndekempen.nl
3. U ontvangt binnen 2 weken een antwoord
4. Bij goedkeuring wordt het bedrag door de penningmeester van de Vrienden overgemaakt op
de bankrekening van Welzijn de Kempen.
5. Activiteit organiseren. Succes!
6. Factuur na afloop van de activiteit indienen bij Welzijn de Kempen die de facturen betaalt.
Na afloop vindt er eventueel verrekening plaats met de Vrienden van.
7. Een verslag van de activiteit sturen naar het secretariaat van de Vrienden van (half A-4tje)
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Aanvraagformulier "Vrienden van Welzijn de Kempen"
1.Voor welke activiteit wilt u een aanvraag doen?
2.Wanneer vindt de activiteit plaats?
3.Voor welke doelgroep wilt u een aanvraag doen en met welk doel?
4.Hoeveel deelnemers verwacht u bij de activiteit?
5.In welke gemeente(n) vinden de activiteiten plaats?
6.Hoe gaat u de PR/communicatie m.b.t. de activiteit naar buiten brengen?
7.Welke ondersteuning hebt u nodig; materieel-immaterieel?
8.Hebt u overleg gehad met de directie van Welzijn de Kempen om te beoordelen of de kosten uit de
exploitatie betaald kunnen worden?
9.Welke kosten zijn er mee gemoeid? Lever een offerte / kostenraming in.
10.Hebt u voorafgaand aan de activiteit al financiële ondersteuning nodig om de activiteit te
organiseren?
11.Eventuele bijlagen meesturen

Aanvrager:
Datum:
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