
STICHTING STEUNFONDS MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF 
FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN COFINANCIERING 

Deel 1  Algemene gegevens 

1. Gegevens van de aanvrager 

2. Contactpersoon 

Bijvoegen:  
• veilige kopie van paspoort, ID-kaart of rijbewijs (pasfoto en BSN-nummer kunt u onleesbaar maken) 
• bestuursbesluit 

statutaire naam

bezoekadres

postcode en woonplaats

postadres

postcode en woonplaats

telefoon

mobiel

e-mailadres

website

bankrekeningnummer

  tenaamstelling

  woonplaats

naam

adres

postcode en woonplaats

telefoon

mobiel

e-mailadres
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3. Rechtsvorm 

Bijvoegen:  
• uittreksel van inschrijving Kamer van Koophandel 
• copy van de statuten 
• actuele ledenlijst 

4. Bestuurssamenstelling 

vereniging / stichting

opgericht op

inschrijving KvK te

KvK-nummer

voorzitter

naam

adres

postcode en woonplaats

telefoon

mobiel

e-mailadres

in functie sedert

secretaris

naam

adres

postcode en woonplaats

telefoon

mobiel

e-mailadres

in functie sedert
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Bijvoegen:  
• veilige kopie van paspoort, ID-kaart of rijbewijs van elk van bovenstaande bestuursleden (pasfoto en 

BSN-nummer kunt u onleesbaar maken). 

5. Algemene gegevens betreffende de aanvraag tot cofinanciering 

penningmeester

naam

adres

postcode en woonplaats

telefoon

mobiel

e-mailadres

in functie sedert

Beknopte omschrijving van de 
voorgenomen activiteiten

Datum/periode betreffende de 
realisatie

Totaal begrote kosten (€)

Gewenste bijdrage tot 
cofinanciering (€)
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Deel 2  Plan van aanpak 

Het plan van aanpak moet bestaan uit de volgende onderdelen: 

1. Inleiding
2. Beschrijving van de huidige situatie
3. Doelstelling
4. Beschrijving van de voorgenomen activiteiten
5. Continuïteit waarborg
6. Betrokken partijen
7. Actieplan met tijdsplanning
8. Begroting
9. Financiering: aandeel eigen bijdrage en gevraagde subsidie
10. Inbreng/betrokkenheid leden

Bijvoegen: 
• indien beschikbaar kopie van plan van aanpak

Deel 3 Verklaring/ondertekening 

Hierbij verklaart ondergetekende, daartoe gemachtigd namens het bestuur van de aanvrager, dit 
formulier naar waarheid en zonder voorbehoud te hebben ingevuld. 

Dit formulier met bijlagen volledig ingevuld te zenden aan: 
contact@subsidieondernemersverenigingenrotterdam.nl

naam

functie

datum

plaats

handtekening

Pagina   van  4 4

mailto:stichting.smkb@upcmail.nl

	statutaire naam: 
	bezoekadres: 
	postcode en woonplaats: 
	postadres: 
	postcode en woonplaats_2: 
	telefoon: 
	mobiel: 
	emailadres: 
	website: 
	bankrekeningnummer: 
	tenaamstelling: 
	woonplaats: 
	naam: 
	adres: 
	postcode en woonplaats_3: 
	telefoon_2: 
	mobiel_2: 
	emailadres_2: 
	vereniging  stichting: 
	opgericht op: 
	inschrijving KvK te: 
	KvKnummer: 
	voorzitter: 
	naam_2: 
	adres_2: 
	postcode en woonplaats_4: 
	telefoon_3: 
	mobiel_3: 
	emailadres_3: 
	in functie sedert: 
	secretaris: 
	naam_3: 
	adres_3: 
	postcode en woonplaats_5: 
	telefoon_4: 
	mobiel_4: 
	emailadres_4: 
	in functie sedert_2: 
	penningmeester: 
	naam_4: 
	adres_4: 
	postcode en woonplaats_6: 
	telefoon_5: 
	mobiel_5: 
	emailadres_5: 
	in functie sedert_3: 
	Beknopte omschrijving van de voorgenomen activiteiten: 
	fill_10: 
	Totaal begrote kosten €: 
	fill_12: 
	naam_5: 
	functie: 
	datum: 
	plaats: 
	handtekening: 


