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AANVRAAGFORMULIER PROJECTBIJDRAGE
REANIMATIECURSUS / CURSUS BEDIENING AED

Gegevens van uw organisatie, vereniging, stichting

Welke projecten komen in aanmerking?

Voorwaarden en beperkingen:
– Uitsluitend projecten die plaatsvinden in de voormalige gemeente Borculo
– Projecten dienen in de voorbereidende fase te zijn
– De cursus dient binnen twee jaar na toekenning van de bijdrage plaats te vinden en te worden 

aangetoond door het verstrekken van bijvoorbeeld presentielijsten, facturen en 
betalingsbewijzen.  

– Projecten van de overheid of van overheidsinstellingen en van andere fondsen komen niet in 
aanmerking voor financiële ondersteuning

– De cursus dient te worden verzorgd door een gecertificeerde instructeur.

De bijdrage voor de cursuskosten is maximaal 20 euro per cursist.

Procedure:
Zorg dat u dit aanvraagformulier ingevuld en ondertekend vóór aanvang van de cursus indient. Wij 
beoordelen dan of de aanvraag voldoet aan onze voorwaarden. Bij toekenning van een bijdrage 
ontvangen wij na de cursus graag een ondertekende presentielijst van de deelnemers en de 
(kopie)factuur van de gecertificeerde instructeur. Na akkoordbevinding zullen wij dan overgaan 
tot uitbetaling van de toegekende bijdrage.

Adres

Postcode & plaatsnaam

E-mail

Telefoonnummer

Naam organisatie

Contactpersoon aanvraag

Bestuur

Naam

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester
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Ondertekening

Dit formulier dient rechtsgeldig ondertekend te worden door twee personen, die hiertoe bevoegd 
zijn (bijvoorbeeld voorzitter, secretaris, penningmeester).

Om deze aanvraag te kunnen beoordelen en om contact op te nemen (of te onderhouden) 
verzamelen wij enkele persoonsgegevens. Wij verwijzen u naar het privacybeleid dat is vermeld 
op www.fonds2013.nl voor nadere toelichting.

Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft u toestemming voor het vastleggen en 
verwerken van persoonsgegevens voor het beoordelen van uw aanvraag en om contact op te 
nemen en te onderhouden. Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord met het 
privacybeleid van Stichting Fonds 2013 zoals dat op de website www.fonds2013.nl is omschreven.

Plaats Plaats

Datum Datum

Handtekening Handtekening

Naam Naam

Functie Functie

Dit ingevulde formulier kunt u samen met de overige gevraagde stukken inleveren bij of opsturen 
naar:
Stichting Fonds 2013
Hessenstraat 20
7271 EC  BORCULO

http://www.fonds2013.nl/
http://www.fonds2013.nl/
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