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Aanvraagformulier donatie 
Ledenfonds
U wilt in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Stichting Univé 
Noord-Holland Ledenfonds. Om te kunnen beoordelen of wij uw 
aanvraag kunnen honoreren, hebben wij een aantal gegevens nodig.

1. Gegevens organisatie
Naam    

Adres    

Postcode          Woonplaats     

E-mailadres   

Telefoon    

Aantal leden/donateurs    

Doel van de organisatie  

Is uw organisatie klant/lid bij Univé Noord-Holland?  Ja  Nee

Waarom benadert u het Ledenfonds met dit verzoek?

2. Contactpersoon
Naam    

Adres    

Postcode          Woonplaats   

Telefoon          Email   
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3. Activiteit/project
Waarom benadert u het Ledenfonds met dit verzoek?

 

Waar en wanneer vindt de activiteit/het project plaats?       

4. Doelstellingen
Waarom benadert u het Ledenfonds met dit verzoek?

 

Is er een relatie met maatschappelijke, politieke of godsdienstige stromingen?  Ja  Nee

Zo Ja, Welke?    

Is de activiteit/het project al eerder georganiseerd?      Ja  Nee

Wordt het in de toekomst opnieuw georganiseerd?       Ja  Nee

Zo ja, met welke frequentie:   

Welke doelgroep(en) wilt u met de activiteit/het project bereiken?

Hoeveel bezoekers/ deelnemers verwacht u (per dag)      

Zijn er risico’s voor deelnemers, toeschouwers of milieu aan de activiteit/het project verbonden?  
              Ja  Nee

Zo Ja, Welke?    

5. Publiciteit
Op welke manieren wordt de activiteit/het project in de publiciteit gebracht?

Wordt de pers tijdens de activiteit/het project uitgenodigd?     Ja  Nee

Zo Ja, Welke?    



6.Donatie
Aan welke vorm van ondersteuning door het Ledenfonds denkt u (bijv. financieel, mankracht, producten 
of kennis)?

Als u een financiële bijdrage verwacht, om welk bedrag gaat het dan?           

Een tegenprestatie is geen vereiste, maar zijn er tegenprestaties die u kunt bieden?   

7.Overige
Zijn er andere donateurs en/of sponsors benaderd?      Ja  Nee

Zo Ja, Welke?    

Welke donateurs en/of sponsors hebben al toegezegd?

Wilt u nog aanvullende informatie kwijt?

8.Bijlage
Als bijlage dient u een begroting van het project toe te voegen.

Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier, inclusief de begroting, naar:
ledenfonds@unive.nl 

of via de post naar:
Univé Noord-Holland - T.a.v. bestuur Stichting Univé Noord-Holland
Ledenfonds - Postbus 171 - 1700 AD Heerhugowaard

Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.


