Ja, wij willen graag de KrachtvanSalland-cheque!
AANVRAAGFORMULIER
Wil je weten hoe het werkt, waar je een bijdrage voor kunt vragen, waar op gelet wordt bij de
beoordeling en wanneer er een besluit wordt genomen? Kijk www.dekrachtvansalland.nl/4D of
www.stimuland.nl/4D. Het is handig om eerst contact op te nemen met 4D-makelaar Giny Hoogeslag, emailadres giny@dekrachtvansalland.nl, mobiel (06) 1348 8937.
Vul het aanvraagformulier beknopt en helder in, maximaal drie A4-tjes. Als je een bijlage wilt meesturen
dan mag dat (niet verplicht, alleen als het echt nodig is om een antwoord duidelijk te kunnen geven).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktische informatie van de aanvrager, beantwoord onderstaande vragen
Naam aanvragende organisatie of groep:
Gemeente(n) waarin je uitvoert:
IBAN rekeningnummer aanvrager:
Tenaamstelling rekeningnummer:
Naam contactpersoon:
e-mailadres contactpersoon:
telefoonnummer contactpersoon:

Waarvoor heb je de bijdrage nodig? Geef kort en duidelijk antwoord op onderstaande vragen.
Wat wil je gaan doen en wat is er nieuw aan voor jouw omgeving?

Waarom is dit initiatief nodig voor de leefbaarheid van je buurt, dorp of wijk (wat voegt het toe aan ‘wat
er al is’)?

Wie wil(len) dit graag? Hoe weet je dat ook anderen dan de aanvrager(s) het een goed idee vinden, waar
blijkt dat uit?

Wie doen actief mee? En wie wil je (daarnaast) bereiken?

Heeft je initiatief een effect voor de langere termijn, blijft er iets langere tijd ‘in stand’? Zo ja: hoe
organiseer en betaal je dat?

Wanneer start je met uitvoering? (Uiterlijk 12 maanden na toekenning) en wanneer is het klaar? (Uiterlijk
24 maanden na toekenning).

Heb je vergunningen nodig om uit te kunnen voeren? Zo ja, welke vergunningen zijn dat en heb je
daarover contact gehad met de gemeente?

Europees fonds voor landbouw en plattelandsontwikkeling:
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Wat vraag je en wat doe je zelf/samen met anderen? Geef kort en duidelijk antwoord op de
vragen
(Let op: in de spelregels vind je ook waarvoor de KrachtvanSalland-cheque nìet is bedoeld).

KOSTEN
Wat zijn de begrote kosten (die je feitelijk moet betalen) om je initiatief voor elkaar te krijgen?
Materiaalkosten (bijvoorbeeld aanschaf
van materiaal, drukwerk, kosten voor
bijeenkomsten)
Uren (kosten voor inhuur van anderen:
bijvoorbeeld adviseurs, begeleiding of
grafisch ontwerp)
Andere kosten (vertel waar dit voor is)

€

€

€
Dit is voor:

BATEN
Hoe worden de kosten betaald? Hoe is de financiering van je initiatief?
Hoeveel vraag je aan voor de
KrachtvanSalland-cheque?

€

Hoeveel betaal je zelf?

€

Hoeveel betalen anderen? Wie?
Geef aan wat hiervan al is toegezegd.
BTW (alleen invullen als je de BTW terug
kunt vragen van de Belastingdienst)

€
€

Naast bijdragen in geld zijn er ook andere manieren om bij te dragen, zodat het initiatief voor
elkaar komt. Denk aan inzet van vrijwilligers, bijdragen in natura (gratis advies bijvoorbeeld, of
spullen), kosten besparen door gebruik van tweedehands spullen, enzovoorts. Wat doen jullie
zelf en wat doen anderen?

LANGERE TERMIJN
Als het de bedoeling is dat je initiatief na opstart in stand blijft: leg uit hoe je dit organiseert en
betaalt.

Delen en samen leren
Ben je bereid om anderen te laten leren van wat jullie hebben gedaan? Bijvoorbeeld als een groep bij
jullie wil komen kijken, of door een keer iets te vertellen bij een bijeenkomst van anderen? Ja/nee:

Ik heb de spelregels voor het aanvragen van de KrachtvanSalland-cheque gelezen en ga daarmee
akkoord. Ja/nee:

Europees fonds voor landbouw en plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

