
Aanvraagformulier voor financiële bijdrage Secretariaat: 
Napelsgeel 165 

2718 CD Zoetermeer 

1. Doelstelling Schiefbaan Hovius
Fonds Schiefbaan Hovius heeft tot doel ondersteuning te verlenen ten behoeve van kinderen in
Den Haag en omliggende gemeenten. Het gaat daarbij om kinderen die in hun ontwikkeling extra
ondersteuning nodig hebben.

Indien uw aanvraag een vakantiekamp of vakantieactiviteiten voor kinderen betreft, ga dan naar
www.jeugdvakantieloket.nl  Schiefbaan Hovius is een van de deelnemende fondsen.

Uit uw aanvraag moet nadrukkelijk blijken welk belang uw project heeft voor ons doel. Als dat  niet
duidelijk kan worden gemaakt dan zal uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

2. Toe te sturen bijlagen (verplicht):
• Laatste jaarverslag
• Uittreksel KvK
• Projectbeschrijving, inclusief begroting en dekkingsplan (maximaal 5 pagina’s)

3. Verplichtingen aanvrager:
Aanvrager verplicht zich:
- Binnen 6 maanden na realisatie van het project een inhoudelijke en financiële verantwoording

aan Schiefbaan Hovius te sturen.
- Indien het project niet doorgaat, of de verstrekte bijdrage niet of niet volledig wordt gebruikt,

hiervan mededeling te doen aan Schiefbaan Hovius en de door Schiefbaan Hovius verstrekte
bijdrage geheel of gedeeltelijk terug te storten.

4. Behandeling aanvraag
Het bestuur van de Stichting Schiefbaan Hovius zal uw aanvraag in behandeling nemen op de
eerstvolgende vergadering nadat uw (volledige)  aanvraag bij ons is binnen gekomen. Zo spoedig
mogelijk na die vergadering krijgt u uitsluitsel. Het bestuur komt in beginsel vier keer per jaar bijeen.

Over het besluit van het bestuur kan niet worden gecorrespondeerd.

http://www.jeugdvakantieloket.nl/


 
 

 
5. Gegevens aanvrager 

 
Organisatie: 
 
 
Adres:      Telefoonnummer: 
 
 
Contactpersoon:     Email adres: 
 
 
Website:      IBAN nummer: 
 
 
Rechtsvorm:      KvK nummer:     
 
 
Doelstelling aanvrager:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werkgebied aanvrager: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behoort aanvrager tot een grote(re) (overkoepelende) organisatie? Zo ja wat is de naam van die 
organisatie? 
  

 
 
  



 
 

 
6. Gegevens project waarvoor de bijdrage wordt verzocht 

Onderstaand verzoeken wij u  een beknopte toelichting te geven, de  uitgebreidere informatie 
geeft u in de onder 2 bedoelde projectomschrijving. 
 
Naam project: 
 
 
Korte omschrijving project: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doelgroep van het project: 
 
 
 
 
Doel van het project:  
 
 
 
 
 
 
Relatie met doelstelling en doelgroep van Fonds Schiefbaan Hovius: 
 

 
Aantal deelnemers totaal: Waarvan behorende tot doelgroep  

 Fonds Schiefbaan Hovius:  
 
 
Aantal betrokken medewerkers Waarvan vrijwilligers:  
bij het project:   

  
 
Tijdsstip of periode uitvoering project: Locatie waar het project zal worden uitgevoerd: 
 
 

 
  
 
 
  



7. Begroting en financieringsplan
Totale kosten van het project ( nader gespecificeerd in bijlage, zie punt 2)

Financiering van het project 

Bedrag in € Reeds toegekend? In behandeling? 

Gemeente/Provincie/Rijk 

Eigen bijdrage aanvrager 
- Financieel

- In natura

Wervingsacties 

Sponsoring 

Eigen bijdrage 
- Deelnemers

- Fonds Stichting
Hovius

Totaal 

Indien van toepassing, betreft de aanvraag een specifiek onderdeel van het project? 

Zo ja, welk onderdeel is dit?   En voor welk bedrag? 



 
 

 
8. Ondertekening door aanvrager 

Aanvrager verklaart zich, middels ondertekening van deze aanvraag, akkoord met de inhoud van 
de aanvraag inclusief de daaraan verbonden verplichtingen. 

 
Plaats: 
 
 
Datum: 
 
 
Naam aanvragende instelling: 
 
 
Functie ondertekenaar: 
 
 
Naam ondertekenaar: 
 
 
 

Ik verklaar hierbij deze vragenlijst getrouw de 
waarheid en zo volledig mogelijk te hebben ingevuld. 
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