
Vul in deze kolom    de antwoorden/toelichting in 

Wie is de aanvrager? Voornaam aanvrager:

Achternaam aanvrager:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mail adres:

Organisatie + functie:

Organisatie: Namens welke organisatie wordt een bijdrage aangevraagd?

Naam organisatie:

Adres:

Postcode:

Plaats van vestiging:

KvK nummer:

BTW nummer:

Relatie aanvrager met deze organisatie:

Project Naam van het project:

Omschrijving van het project:

Doel van het project:

Partners Welke partners werken in dit project samen: 1. 

2. 

3.

4. 

5. 

Doelstellingen Wanneer is het project geslaagd?

Aanvraagformulier

Kies een aansprekende 

naam: onder deze 

naam komt het project 

in ons dossier

Kies een korte maar duidelijke 

omschrijving van maximaal 1 A 4 (mag 

als bijlage worden meegezonden)

Kies een korte maar duidelijke 

doelomschrijving b.v. met dit project 

willen we Hilversum/fondsgebied op 

de kaart zetten als …..

Formuleer de doelen zo concreet mogelijk. 

Voorbeeld: het project is geslaagd als we 

10.000 bezoekers trekken. Het doel moet 

meetbaar zijn en het beoogd effect moet 

impact hebben op het trekkingsgebied

Dit zijn de ondernemers 

die het initiatief/project 

direct/actief 

ondersteunen

Invullen: naam 

organisatie + 

contactpersoon

Hier moet de OZB betaler 

komen te staan, 

NIET de uitvoerder/organisator 

van het project. Een 

contactpersoon wordt verderop 

in het formulier ingevuld



Fondsgebied Op welk deel van Hilversum heeft dit project betrekking?

Is het project van betekenis voor heel Hilversum? (Breed)

Financien Welk bedrag is nodig voor de realisering van dit project? € 

Wat is het BTW percentage? geen / 9% / 21 %

Zijn er nog andere financiers? ja/nee

Zo ja: welke? * 

* 

* 

Welk bedrag wordt door de andere financiers opgebracht? € 

Wat gebeurt er met geld dat eventueel overblijft?

Hoeveel extra financiering denk je nodig te hebben als bijdrage 

uit het Stadsfonds?

Wordt dit project in de toekomst herhaald? ja/nee

Denk je dat er elk jaar een aanvullende bijdrage nodig is? ja/nee

Indien ja, wanneer zal dit project zichzelf kunnen financieren? 1 jaar / 2 jaar / 3 jaar / 4 jaar

Projectplan Wanneer is het projectplan (op papier) klaar?

Welke verschillende fases van besluitvorming onderscheid je, wat 

zijn dus de deadlines?

Wanneer moet de beslissing van het Stadsfonds Hilversum 

uiterlijk genomen zijn?

Indien het een evenement betreft: wanneer staat dit gepland?

Contactpersoon Is de contactpersoon iemand anders dan de aanvrager?

Voor- + Achternaam:

Straat/huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

E-mail adres:

Telefoonnummer:

Organisatie + functie:

Voor een eerlijke verdeling heeft het Stadsfonds Hilversum in vijftien 

gebieden verdeeld, de zogenoemde fondsgebieden. Ieder gebied krijgt 

naar verhouding een percentage van het totaalbedrag uit het fonds 

toebedeeld.

Kijk op de website voor de verschillende fondsgebieden. D.m.v. het 

invoeren van de postcode wordt het fondsgebied opgezocht. 

https://www.stadsfondshilversum.nl/aanvraagformulier-overzicht/

Sluit een begroting bij: geef niet alleen aan wat de uitgaven zijn, 

maar ook welke inkomsten verwacht worden. 

Geef hier een gedetaillleerde beschrijving van een tijdlijn. Denk 

hierbij aan start, duur, einde, mijlpalen, communicatiemomenten en 

-onderwerpen of -plan en eventuele go- or no-go momenten

Voorbeeld: 

fase 1: projectbeschrijving klaar: 01-01-2020 

fase 2: goedkeuring samenwerkingspartners klaar: 01-02-2020 etc.

Dit invullen indien dit iemand anders is dan 

de aanvrager. Hij/zij is de 

eindverantwoordelijke voor het project. 

Daarmee aanspreekpunt voor de 

Stadsfondsmanager.

Hier alleen het 

bedrag EXclusief 

BTW invullen.



Bankgegevens Op welk IBAN bank- of gironummer en welke tenaamstelling kan 

een bijdrage uit het stadsfonds worden overgemaakt?

Ibannummer:

Ter name van:

Plaats:

Gewenste omschrijving:

Aanvraag indienen Druk op de verzendknop. 

 

Je krijgt áltijd een 

bevestiging in je mailbox. 

Als die bevestiging niet 

komt dan is de aanvraag 

niet goed verstuurd. 

Een aanvraag kun je tussentijds opslaan. Je krijgt 

dan een mail 

toegestuurd met een link naar het 

aanvraagformulier. 

Die link is maar 1 week geldig.


