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FONDS HISTORISCHE PUBLICATIES SCHIEDAM
TOELICHTING OP HET AANVRAAGFORMULIER VOOR FINANCIËLE STEUN EN/OF HULP
INLEIDING
Met dit formulier kan een verzoek worden ingediend voor nanciële (en/of daadwerkelijke) steun bij
het (doen) uitgeven van een publica e door een organisa e of een par culier.
Lees daarvoor onderstaande toelich ng en instruc es voor het invullen van het formulier goed door.
VOORWAARDEN
Het Fonds Historische Publica es Schiedam (hierna te noemen Fonds) neemt alleen aanvragen in
behandeling die voldoen aan de volgende voorwaarde:
De publica e dient voor 100% Schiedam en/of een (belangrijk of opmerkelijk) persoon, bedrijf, wijk,
gebouw of ins tuut van of uit Schiedam te betre en e.e.a.naar het oordeel van het bestuur van het
Fonds.
De aanvraag moet jdig zijn ingediend
Het is het streven van het Fonds de aanvraag binnen 4 weken van een beoordeling te voorzien. Het
verwacht daarbij dat de aanvraag zodanig op jd is ingediend dat er na het besluit van het Fonds nog
voldoende jd is om ook de publica e te kunnen beoordelen. Een voorgenomen publica e die in
concept al voltooid is, dient het Fonds ter beoordeling te worden gestuurd.
Tijdens die periode kunnen geen nanciële verplich ngen aangegaan worden/zijn, tenzij het Fonds
daarover is ingelicht en geen bezwaar hee geuit.
De aanvraag moet compleet en volledig zijn
Alle vragen op het formulier moeten – voor zover van toepassing op de voorgenomen publica e zijn ingevuld.
Zorg er ook voor dat alle benodigde stukken aan het Fonds worden meegestuurd (zie de controlelijst
aan het eind van het aanvraagformulier.
Wanneer er meerdere nanciers zijn
Slechts bij uitzondering wordt een publica e geheel door het Fonds ge nancierd. Zorg daarom zoveel
mogelijk voor een eigen bijdrage en voor co- nanciers, of voor een breed nancieel dekkingsplan.
Meerdere aanvragen indienen
Dat is mogelijk maar dien dan voor elke aanvraag een apart formulier in.
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AANVRAAGFORMULIER
1-Algemeen
Indien de aanvraag van een organisa e komt:
Naam organisa e
:________________________________________________
Aantal leden
:_______________
Oprich ngsjaar
:_______________
Corresponden eadres :________________________________________________
Postcode
:_________________ huisnummer:____________________
Ves gingsplaats
:________________________________________________
Telefoonnummer
:_________________ mobiel:________________________
IBAN-nummer
:________________________________________________
1-a Indien de aanvraag van een par culier komt:
Voorle ers
:________________________________________________
Achternaam
:________________________________________________
Adres
:________________________________________________
Postcode
:__________________ huisnummer:__________________
Woonplaats
:________________________________________________
Telefoonnummer
:________________________________________________
IBAN-nummer
:________________________________________________
2-Rechtsvorm
2-a Is de aanvraag vanuit een S ch ng?
Ja, vanuit _______________________________________________________________
Nee
2-b Vanuit een vereniging?
Ja, vanuit _______________________________________________________________
Nee
2-c Als par culier
Ja, van (reeds ingevuld, zie bij 1a)__________________________________________
Nee
2-d Anders?
Ja, vanuit _______________________________________________________________
Nee
3-Steun
3-a Is de organisa e(s ch ng of vereniging) gelieerd aan een eigen Steuns ch ng of anderszins
gesteund?
Ja, bij ____________________________________________________________________
Nee
3-b In geval van een aanvraag van een par culier:
Wordt uw aanvraag gesteund door een anderen?
Ja, door __________________________________________________________________
Nee
4-Kunt u de BTW verrekenen?
Ja, BTW-nummer___________________________
Nee
5-Indien er een contactpersoon is
Naam
________________________________________________

03/06/2014

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

tt

ti

Fonds Historische Publica es Schiedam.aanvraagformulier.doc

Pag. 3

Geslacht
________________________________________________
Func e (binnen de organisa e) ________________________________________________
Corresponden e-adres
________________________________________________
Postcode
__________________________
Woonplaats
__________________________
Telefoon
__________________ Mobiel _______________________
E-mail
_________________________________________________
6-De aanvraag betre
De (voorgenomen) uitgave van een boek, ge teld ___________________________________
Auteur(s)
__________________________________________________
Aantal pagina’s
__________________________________________________
Geïllustreerd, ja/nee
__________________________________________________
A eeldingen in kleur ja/nee __________________________________________________
Tekst gereed ja/nee
__________________________________________________
Gewenste verschijningsdatum __________________________________________________
Gewenste oplage
__________________________________________________
Wenst U hulp bij het opze en van het boek? Ja/nee_________________________________
7-Financiering
Als de aanvraag vanuit een organisa e, vereniging, bedrijf of andere instelling wordt gedaan
Ontvangt u een overheids-, verenigings- en/of bedrijfsbijdrage (subsidie)?
Ja, van:
7a Overheid, naam
__________________________________________________
Bedrag op jaarbasis
_______________
Nee, ik ontvang geen subsidie van een overheid
7b Vereniging, naam _________________________________________________________
Bedrag
______________
Nee, ik ontvang geen subsidie van een vereniging
7c Bedrijf , naam
___________________________________________________
Bedrag
_______________
Nee, ik ontvang geen subsidie van een bedrijf
7d Andere instelling, naam
___________________________________________________
Bedrag
_______________
Nee, ik ontvang geen subsidie van een andere instelling
Nee, ik wordt op geen enkele manier ge nancierd
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Is het formulier compleet ingevuld?
Dan dient het door de aanvrager en, indien van toepassing, door de aanvrager en een eventuele
vertegenwoordiger van de medebetrokken rechtsgeldige organisa e te worden ondertekend (bijv.
door de voorzi er, penningmeester, secretaris)
Plaats____________________________________
Naam____________________________________
Func e___________________________________
Datum____________________________________
Handtekening______________________________

Denk om de bijlagen, zoals:
- Indien van toepassing: Actuele statuten
- Indien van toepassing: Actueel ui reksel uit het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel
- ALTIJD een begro ng en een indien mogelijk een gedetailleerd dekkingsplan
- Indien van toepassing: laatstverschenen jaarverslag o jaarrekening
- Indien van toepassing: kopie(ën) van reeds verkregen o erte(s)

U WORDT VERZOCHT OM HET INGEVULDE FORMULIER TE VERSTUREN AAN DE SECRETARIS VAN HET
FONDS HISTORISCHE PUBLICATIES SCHIEDAM:
antoinelagrouw@outlook.com
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