Aanvraagformulier donatie
i Gebruik Tab/Shift-Tab of de muis om te bewegen tussen de invulvelden

AANVRAAGFORMULIER DONATIE
U wilt voor uw project een donatie aanvragen uit de TVM foundation. Om te kunnen beoordelen of uw aanvraag in
aanmerking komt, hebben wij een aantal gegevens nodig. Stuur het volledig ingevulde formulier, inclusief de
bijlagen zoals genoemd aan het einde van dit aanvraagformulier, voor sluitingsdatum naar ons op. Voor de actuele
sluitingsdatum zie www.tvmfoundation.nl. Alleen volledig ingevulde en complete (met de bijlagen)
aanvraagformulieren worden in behandeling genomen. Uw aanvraag wordt in de eerstvolgende
bestuursvergadering behandeld.
Datum 					
GEGEVENS VERENIGING OF STICHTING
1. Vul hier de gegevens in van de vereniging of stichting waarvoor u een donatie wilt aanvragen.
	
naam 				
rechtsvorm 		

vereniging		

stichting			

contactpersoon (naam en voorletters)

m

adres 				
postcode			

v

huisnummer
plaats

telefoon			

mobiel nummer

KvK-nummer		

Iban			

aantal leden		

e-mail			

website			

facebook		

twitter				

linkedin		
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2. Wat is het doel van de vereniging of stichting?

3. Op welke doelgroepen richt uw vereniging of stichting zich?

GEGEVENS ORGANISATIE OF MEDEWERKER VAN DE ORGANISATIE DIE LID IS VAN DE TVM GROEP
OF MEDEWERKER VAN DE TVM GROEP
U kunt alleen een donatie voor uw project aanvragen als u lid bent van de TVM groep, u werkzaam bent bij een
organisatie die lid is van de TVM groep of als u werkzaam bent bij de TVM groep.
4. Ik ben		

lid van de TVM groep

				

in dienst van de TVM groep

werkzaam bij een organisatie die lid is van de TVM groep

Graag de onderstaande gegevens invullen (indien van toepassing)
naam organisatie 			
TVM relatienummer 		
naam						

m

v

adres						
postcode					
telefoonnummer			

plaats
mobiel nummer

KvK-nummer				
e-mail						

website

PROJECTGEGEVENS
Onderstaande vragen hebben betrekking op het project waarvoor u een donatie aanvraagt.
5.	
Wat is de naam van het project ?
Startdatum project					

verwachte einddatum project

6. Wilt u een omschrijving van het project geven?

7. Welk doel streeft de vereniging of stichting na met het project?

8. Op welke doelgroepen richt het project zich?
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9. In welke plaats, regio, provincie vindt het project plaats?

10. Is er een relatie met maatschappelijke, politieke of godsdienstige stromingen?
ja, zo ja, welke?
nee

11. Heeft de vereniging of stichting al eerder een donatie ontvangen van de TVM foundation?
	ja, zo ja, wanneer? Geef tevens een korte omschrijving van het project waarvoor u een donatie heeft ontvangen.
nee

BIJDRAGE
12. Welke bijdrage vraagt u van de TVM foundation? €
13. Waarom vindt u dat uw project in aanmerking komt voor een donatie van de TVM foundation?

14. Zijn er meer organisaties, verenigingen, stichtingen, mensen bij het project betrokken?
ja, zo ja, wie?
nee

Zijn dit vrijwilligers of betaalde krachten?

vrijwilligers

betaalde krachten

beide

15. Hoeveel bezoekers, deelnemers verwacht u?
16. De TVM foundation mag niet de enige partij zijn die het project financieel ondersteunt.
Heeft u andere organisaties benaderd voor een donatie?
ja, zo ja, wie?
nee

17. Welke organisaties hebben een donatie (financiële bijdrage) toegezegd?

18.	Welke andere inkomstenbronnen heeft uw vereniging of stichting?
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19. Ontvangt de vereniging of stichting een structurele jaarlijkse subsidie?			
ja, zo ja, wie?
nee

20.	Hoe bent u bij de TVM foundation terecht gekomen?

Wij ontvangen graag een compleet ingevuld aanvraagformulier met de volgende bijlagen:
• Projectplan (plan van aanpak)
• Begroting van het project
• Kopie uittreksel handelsregister (indien van toepassing)
•	Balans en verlies- en winstrekening van de organisatie, vereniging, stichting van het afgelopen jaar
Niet volledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

U kunt het aanvraagformulier direct verzenden of als bijlage in een e-mail sturen naar cooperatie@tvm.nl
of per post naar:
TVM foundation
Postbus 130

2017V01

7900 AC Hoogeveen

TVM foundation | Van Limburg Stirumstraat 250 | Postbus 130 | 7900 AC HOOGEVEEN
+31 (0)528 29 23 95
cooperatie@tvm.nl
www.tvmfoundation.nl
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