Hof van Tholen 2
4691 DZ Tholen
Postbus 51
4690 AB Tholen
telefoon: (0166) 66 82 00
telefax: (0166) 66 35 53
bank: BNG 28.50.08.315

Aanvraagformulier millenniumsubsidie Gemeente Tholen

Aanvraagformulier millenniumsubsidie Gemeente Tholen
Dit formulier is bestemd voor organisaties/ particulieren die een activiteit organiseren die bijdraagt aan een of
meerdere millenniumdoelen. De subsidie wordt per aanvraag beoordeeld aan de hand van vastgestelde criteria.
Subsidies worden behandeld op basis van volgorde van ontvangst van de aanvraag tot het vastgestelde
subsidieplafond.
De gegevens van uw vereniging, stichting of groep:

Naam vereniging, stichting, groep of individu
Postadres
Postcode en woonplaats
Giro- of bankrekening
Contactpersoon aanvraag
Telefoon
E-mail

Voor welke activiteit/ project vraagt u subsidie aan? (u mag ook een eigen activiteiten-, projectplan
meesturen)
Omschrijving activiteit/ project *)

Gaat het om een eenmalig(e) of
structure(e)l(e) project/activiteit?

Doelstelling van de activiteit, wat wilt u
bereiken hiermee?

Wordt er samengewerkt met andere
partijen?
Zo ja, met wie/welke?

Beschrijving van de doelgroep

Benadert u ook andere sponsors/
subsidieverstrekkers?
Zo ja, wie/welke?

(*)eventuele foto's of ander materiaal ter verduidelijking kunt u bij de aanvraag toevoegen)

Aan welk(e) milleniumdoel(en) zal uw activiteit/ project een bijdrage leveren?
1. Extreme armoede en honger zijn uitgebannen.
2. Alle jongens en meisjes gaan naar school.
3. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten.
4. Kindersterfte is sterk afgenomen.
5. Minder vrouwen sterven door zwangerschap.
6. De verspreiding van ziektes als AIDS en malaria is gestopt.
7. Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu.
8. Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp.

□
□
□
□
□
□
□
□

(zie ook de internet site www.millenniumdoelen.nl voor meer uitleg per millenniumdoel)

Lokale betrokkenheid en het thema water
Is er een lokale binding aanwezig? Project
waarbij (ex)Tholenaren worden betrokken
Zo ja, wie en hoe?

Hoe is/ wordt de bevolking van de gemeente
Tholen verder betrokken bij de activiteit/ het
project?

Verdere toelichting

Heeft u nog verdere aanvullingen/ opmerkingen?

Verklaring
Hiermee verklaart de aanvrager van de bovengenoemde vereniging, stichting, groep of individu:
a. deze aanvraag en de erbij behorende bijlage(n) volledig naar waarheid te hebben ingevuld;
b. op de hoogte te zijn van de bepalingen in de algemene subsidieverordening gemeente Tholen
en van de criteria om in aanmerking te komen voor een millenniumsubsidie gemeente Tholen.

Naam,

Plaats en datum,

Handtekening,

