
ERASMUSSTICHTING
 Aanvraagformulier 

Wilt u zo kort, maar volledig en duidelijk mogelijk uw antwoord formuleren. Schiekade 77
3033 BE Rotterdam         Graag – indien geschreven – uw vragen in blokletters beantwoorden 

(aanvragende organisatie) 
Volledige naam:          ____________________________________________________________________________ 
Gevestigd te:          ____________________________________________________________________________ 
Contactpersoon:         ____________________________________________________________________________ 
Correspondentie adres:  ____________________________________________________________________________ 
Postcode en woonplaats: ____________________________________________________________________________ 
Telefoonnummer: ____________________________________________________________________________ 
Mobiel telefoonnummer: ____________________________________________________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 
Website: ____________________________________________________________________________ 
Bankrekeningnr IBAN: ____________________________________________________________________________ 
Datum oprichting: ____________________________________________________________________________ 
Datum laatste statutenwijziging: _____________________________________________________________________ 
Soort instelling/organisatie: _________________________________________________________________________ 
Inschrijfnummer KvK: ____________________________________________________________________________ 

2. Indien uw instelling geen rechtspersoonlijkheid bezit, wat is daarvan de reden?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

3. Samenstelling huidige bestuur
Voorzitter: ____________________________________________________________________________ 
Secretaris: ____________________________________________________________________________ 
Penningmeester: ____________________________________________________________________________ 

4. Doel van uw instelling:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

5. Omschrijf de wijze waarop u uw doelstellingen tracht te verwezenlijken (hierbij dient tot uitdrukking te komen
het werk, de werkwijze, de doelgroep, waarop uw activiteiten zich richten, enz.)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

6. Vanuit welke achtergrond werkt uw instelling (visie, geloofsovertuiging, motivatie)?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

7. Heeft  uw organisatie betaalde krachten in dienst? Zo ja, hoeveel en voor hoeveel uur?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

8. Hoeveel vrijwilligers zijn er bij uw organisatie betrokken?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Dit formulier kunt u digitaal invullen en uitprinten voor verzending met bijgevoegde stukken



9. Overzicht van inkomsten/contributie/subsidie/andere inkomsten
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

10. Deze aanvraag is bedoeld voor:
-naam project/activiteit: ______________________________________________________________ 
-aantal deelnemers: ______________________________________________________________ 
- overige bijzonderheden: ______________________________________________________________ 
-waar vindt het project plaats: ______________________________________________________________ 
-wanneer vindt het project plaats: ______________________________________________________________ 

11. Wanneer bent u gestart met het project waarvoor u een bijdrage vraagt?
_____________________________________________________________________________________________
Keert het project jaarlijks terug?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

12. Wat zijn de totale kosten van het project waarvoor u een bijdrage vraagt?
_____________________________________________________________________________________________
En wat is het tekort?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

13. Wat draagt uw organisatie uit eigen middelen bij?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

14. Welke andere instanties heeft u voor een bijdrage aan dit project benaderd?
___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

En wat is tot op heden het resultaat?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

15. Welk bedrag vraagt u aan de Erasmusstichting?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

16. Heeft uw instelling waartoe u behoort eerder geld aan de Erasmusstichting gevraagd?
Zo ja, wanneer?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

17. Hoe bent u attent gemaakt op de Erasmusstichting?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

18. Welke externe referentie kunt u opgeven voor het inwinnen van nadere informatie?
(naam van de betreffende personen en hun telefoonnummers vermelden)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Handtekening contactpersoon: 

_________________________________________________________________________________________________ 

Plaats: ____________________________________________________Datum: _______________________________ 



Graag bijvoegen: 
- kopie uittreksel Kamer van Koophandel;
-begroting en dekkingsplan;
-alle verdere documentatie die de aanvraag kan ondersteunen.

Bijgevoegde stukken hier vermelden a.u.b. 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

Volledig ingevuld per post versturen met alle bijgevoegde documenten naar: 
Erasmusstichting 
T.a.v. mevr. R. Mourits-Gill
Schiekade 77
3033 BE Rotterdam
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