
Aanvraagformulier Cofinanciering 
LET OP!!!!: u kunt dit ingevulde document NIET opslaan op uw computer. 
Na het invullen dit document afdrukken (als pdf) en met eventuele bijlagen mailen aan: 

cofinanciering@visitbergeijk.nl

Datum:

Contactpersoon:

Adres:

Postcode en Plaats:

Bezoekadres:

Postcode en Plaats:

E-mail:

Telefoon:

 Stichting Visit Bergeijk 
Postbus 82

5570 AB Bergeijk

cofinanciering@visitbergeijk.nl
www.visitbergeijk.nl

Naam organisatie:

Aanvrager cofinananciering Projectnaam:

Contactpersoon:

Adres:

Postcode en Plaats:

Bezoekadres:

E-mail:

Naam:

Telefoon:

Eindbegunstigde:  
(indien anders dan de aanvrager)

Postcode en Plaats:

IBAN van uw bank:

Plaats:

T.n.v:
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Contactpersoon:

Adres:

Postcode en Plaats:

Bezoekadres:

Postcode en Plaats:

E-mail:

Telefoon:

Naam organisatie:

Uitvoerende organisatie 
(indien anders dan de aanvrager)

Contactpersoon:

Adres:

Postcode en Plaats:

Bezoekadres:

E-mail:

Naam:

Telefoon:

Wordt de administratie in eigen beheer uitgevoerd? 
  
  
Indien niet, welke instelling voert de administratie?

Postcode en Plaats:

Ja!

Projectgegevens

Naam:

Verwachte aantal bezoekers:

Locatie:

Aanvangsdatum:

Duur van het project:

Omschrijving van het totale project:
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Omschrijving van het doel van het project:

Omschrijving beoogde resultaten van het project:

Deel van het project waarvoor u een bijdrage vraagt (indien van toepassing):
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Aard van de activiteiten waarvoor een bijdrage gevraagd wordt:

Betrokken partijen om het project uit te voeren (minimaal twee partners):

Wat gaat u doen m.b.t. promotie en publiciteit van het project?:
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Zijn er van uw kant nog vragen en/of opmerkingen die u met Visit Bergeijk wilt delen?:

Ondertekening door de aanvrager: 
  
  
Naam  Plaats  Datum   Handtekening
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Bij het downloaden van dit document van de website www.visitbergeijk.nl heeft u ook diverse andere documenten zien staan.  
  
* Doelstellingen van de Stichting Visit Bergeijk waarin de procedures en criteria voor eventuele verstrekking van een  bijdrage.  
  
* Tellijst voor het registeren van bezoekers qua herkomst/samenstelling (e.e.a. binnen de geldende wettelijke kaders).  
  
* Voorbeeld begroting die noodzakelijk is zowel vooraf als ook voor de eindafrekening.  
  
* Logo's die u kunt gebruiken bij uw publiciteit.
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* Doelstellingen van de Stichting Visit Bergeijk waarin de procedures en criteria voor eventuele verstrekking van een  bijdrage. 
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* Voorbeeld begroting die noodzakelijk is zowel vooraf als ook voor de eindafrekening. 
 
* Logo's die u kunt gebruiken bij uw publiciteit.
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