Aanvraagformulier REGELING TIJDELIJKE STIMULERING TRANSITIE EN VERNIEUWING
Let op:
In verband met de beperkte middelen willen we graag zo snel mogelijk weten of u overweegt een
aanvraag in te gaan dienen, laat het ons weten: stuur een e-mail dan bent u alvast in beeld!
Vraagt u subsidie aan als individu of zelfstandig ondernemer? Vul dan pagina 1 in.
Vraagt u subsidie aan als een rechtsvorm (zoals een stichting of vereniging)? Vul dan pagina 2 in.
Mail het ondertekende en gescande formulier met
alle bijlagen naar
gemeente@s-hertogenbosch.nl

of stuur het formulier met de bijlagen naar:
College van B&W ’s-Hertogenbosch
t.a.v. Sector SB Cultuur
Postbus 12345
5200 GZ ’s-HERTOGENBOSCH

Uw persoonsgegevens

Naam
Adres
Postcode en woonplaats
E-mailadres
Correspondentie via e-mail heeft onze

JA/NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)

voorkeur. Wilt u correspondentie liever
per post ontvangen?

Telefoonnummer
Inschrijfnummer KvK
(indien van toepassing)

IBANnummer
IBANnummer t.n.v.

Subsidieaanvraag
Aanvraagbedrag

€

Stuur de volgende bijlagen mee met dit formulier
1.

Een projectplan met:

a.

Een omschrijving van uw project, zoals deze in de subsidieregeling staat omschreven;

b.

Begroting;

c.

Marketing- en communicatieplan;

d.

Monitorings- en evaluatieplan.

Ondertekening

‘s-Hertogenbosch

Datum
Functie
Handtekening

Aanvraagformulier REGELING TIJDELIJKE STIMULERING TRANSITIE EN VERNIEUWING
Mail het ondertekende en gescande formulier met
alle bijlagen naar
gemeente@s-hertogenbosch.nl

of stuur het formulier met de bijlagen naar:
College van B&W ’s-Hertogenbosch
t.a.v. Sector SB Cultuur
Postbus 12345
5200 GZ ’s-HERTOGENBOSCH

Uw organisatiegegevens
Naam organisatie
Adres
Postcode en plaats
Naam contactpersoon
E-mailadres
Correspondentie via e-mail heeft onze

JA/NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)

voorkeur. Wilt u correspondentie liever
per post ontvangen?

Telefoonnummer
Inschrijfnummer KvK
IBANnummer
IBANnummer t.n.v.

Subsidieaanvraag
Aanvraagbedrag

€

Stuur de volgende bijlagen mee met dit formulier
1.

Een projectplan met:

a.

Een omschrijving van uw project, zoals deze in de subsidieregeling staat omschreven;

b.

Begroting;

c.

Marketing- en communicatieplan:

d.

Monitorings- en evaluatieplan.

Ondertekening
‘s-Hertogenbosch

Datum
Functie
Handtekening

