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Aanvraagformulier 2020
(vastgesteld d.d. 31 augustus 2019)

AANVRAAGFORMULIER SCHOOLFEESTFONDS 2020

(indienen vóór 1 januari 2020)

S.v.p. niet invullen door de aanvrager
Aanvraagnummer
Datum van ontvangst

1
2
3

1

1

Datum aanvraag

2

Naam aanvragende club, instelling
en / of vereniging

3

Naam aanvragend persoon

4

Functie aanvragend persoon

5

Correspondentieadres

6

Postcode en woonplaats

7

Telefoonnummer(s)

8

E-mailadres

9

IBAN - Bankrekeningnummer ten
name van

Rekeningnummer:
Ten name van:

10

Hebt u kennis genomen van de
“Leidraad” van het
Schoolfeestfonds voor het
3
indienen van aanvragen?

 Ja
 Nee, omdat

2

De aanvraag dient vóór 1 januari 2020 te worden ingediend.
Deze persoon dient binnen de organisatie bevoegd te zijn om de aanvraag in te dienen.
Zie www.schoolfeest.com, onder tabblad “Fonds”
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2

11

4

5
6
7

8

Is uw club, instelling en/of
vereniging een:
a. een politieke organisatie?
b. een religieuze organisatie?
c. gevestigd in Goor? 7
d. een commerciële organisatie?

a.  Ja
b.  Ja
c.  Ja
d.  Ja

 Nee
 Nee
 Nee, in
 Nee

12

Op welk gebied is uw club,
instelling of vereniging actief?

 jeugd & jongeren
 kunst, cultuur & musea
 kunstbeoefening door amateurs & kunstzinnige
vorming
 ouderen & zorg
 sport
 vorming & educatie
 integratie
 bibliotheekwerk
 vrijwilligerswerk
 anders, namelijk:

13

Is er al eerder een aanvraag bij
het Schoolfeestfonds ingediend
4
voor het jaar 2020 ?

 Nee
 Ja
Bestemd voor

14

Heeft uw club, instelling of
vereniging in 2019 een bijdrage
van het Schoolfeest ontvangen?

 Nee
 Ja, voor

15

Omschrijving van het doel
waarvoor de aanvraag wordt
6
ingediend.

16

Op welk adres / welke locatie of
accommodatie wordt de
investering gepleegd c.q. de
7
activiteit uitgevoerd?

5

 In Goor
 Buiten Goor
Adres/locatie/accommodatie:

8

17

Reden(en) van de aanvraag

18

Wordt de bijdrage gevraagd in:
a. een investering
b. een activiteit

 Een investering (ga verder met vraag 19)
 Een activiteit (ga verder met vraag 20)

Er kan slechts één aanvraag voor één activiteit of één investering per kalenderjaar voor een bijdrage
in aanmerking komen.
Er kan geen twee achtereenvolgende jaren een bijdrage worden toegekend.
Zo nodig in een afzonderlijke bijlage nader toelichten.
De activiteit of investering dient plaats te hebben binnen het grondgebied van Goor of de
buurtschappen Herike-Elsen, Elsenerbroek, Kerspel Goor Wiene, Zeldam of De Ha.
Omschrijven waarom een bijdrage uit het Schoolfeestfonds belangrijk is.
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19

Bij “investering” :
Wordt een compleet overzicht van
de investering en van de dekking
daarvan als bijlage bij deze
9
aanvraag bijgevoegd?

 Ja
 Nee, omdat

20

Bij “activiteit” :
Wordt een omschrijving daarvan
(wat, wanneer, waar, wie
betrokken) en een volledig
kostenoverzicht (baten en lasten)
als bijlage bij deze aanvraag
10
gevoegd?

 Ja
 Nee, omdat

21

Wat zijn de totale kosten van:
a. de investering
b. de activiteit
Bedrag dat als bijdrage uit het
Schoolfeestfonds wordt gevraagd
ten behoeve van:
a. investering
b. de activiteit

a.  €
b.  €

23

Is het bedrag genoemd bij vraag
21 inclusief / exclusief BTW?

 inclusief BTW
 exclusief BTW

24

Is Uw club, instelling of vereniging
11
BTW-plichtig?

 Ja
 Nee, omdat

25

Reden(en) waarom zelf niet in het
gevraagde kan worden voorzien.

26

Levert het beoogde doel een
bijdrage op aan de Goorse
gemeenschap en op welke wijze?

27

Kan naar uw mening uw doel in
verbinding worden gebracht met
het Goorse Schoolfeest?

28

Zijn meerdere fondsen
aangeschreven?
Zo ja, welke fondsen, en zijn er
toezeggingen gedaan?
(aangeven door wie en tot welk
bedrag)

22

9
10
11

a.  €
b.  €

Het niet bijvoegen van deze bijlage kan leiden tot afwijzing van de aanvraag.
Het niet bijvoegen van deze bijlage kan leiden tot afwijzing van de aanvraag.
M.a.w. kan uw club, instelling, vereniging BTW aftrekken.
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29

Wordt de laatst vastgestelde
jaarstukken als bijlage bij deze
12
aanvraag meegezonden?

 Ja, de jaarstukken van
 Nee, omdat

30

Wordt de begroting van het
komende jaar als bijlage
13
meegezonden?

 Ja
 Nee, omdat

31

Ruimte voor overige opmerkingen

32

Handtekening aanvrager
NB.
De aanvraag dient ondertekend te
worden door degene(n) die
daartoe binnen de club, instelling
en/of vereniging bevoegd is (zijn).

…………………………………………………………………..
(handtekening)
…………………………………………………………………..
(functie)
……………………………………………………....................
(datum)

De aanvraag met de bijlagen dient vóór 1 januari 2020 te worden ingezonden naar:
Het Schoolfeestfonds,
p.a. Secretariaat Stichting Goors School – en Volksfeest
mevrouw G.H. Sturris
Esweg 1
7475 ME Kerspel Goor
14

Zie voetnoot hieronder.

12

Het niet meezenden van deze bijlage kan leiden tot afwijzing van de aanvraag.

13

Het niet meezenden van deze bijlage kan leiden tot afwijzing van de aanvraag.

14

Bij de eventuele toezegging van een bijdrage wordt gelet op de totale kosten van de eenmalige
activiteit c.q. investering. Indien achteraf blijkt dat de totale kosten van de eenmalige activiteit c.q.
investering lager zijn geweest dan op het aanvraagformulier is vermeld, kan bij de vaststelling van de
definitieve bijdrage een korting op de toegezegde bijdrage plaatsvinden, zodat het bedrag dat achteraf
wordt toegekend/uitbetaald lager is dan eerder is toegezegd.
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