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Subsidieaanvraag NME-fonds 2023 
 
1. Gegevens over de organisatie 

Contactgegevens 
Volledige naam en het adres van de stichting, vereniging of werkgroep 

Naam organisatie:   
Correspondentieadres:  
Postcode:  
Plaats:  
Website:  
Algemeen telefoonnummer:  
IBAN rekeningnummer:  
BTW-nummer: 
 

 

Contactpersoon 
Naam contactpersoon:   M  V 

 

E-mailadres:  
Telefoonnummer overdag:  
Bereikbaar op dagen:  
 
2. Omschrijving van het project 
Tip: beeld en/of voorbeeldmateriaal kan het projectidee verduidelijken.  
 
a. Wat is de titel van het project waarvoor u een bijdrage aanvraagt? 
 
 
b. Geef een korte samenvatting van de inhoud van het project. 
 
 
c. Waarom wilt u dit project starten? 
 
 
d. Wat is het concrete resultaat van het project?  
 
 
e. Wanneer vindt het project plaats? (fasering in tijdpad met begin- en einddatum) 
 
 
f. Waar vindt het project plaats? 
 
 
g. Wat is (zijn) de doelgroep(en) van het project? 
 
 
h. Hoeveel personen bereikt het project naar verwachting? 
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i. Welk effect moet het project op de bereikte personen hebben? 
 
 
j. Op welke wijze zoekt u publiciteit voor uw project / hoe gaat u uw doelgroepen bereiken? 
 
 
3. Begroting van het project 
 
De totale projectkosten inclusief BTW zijn: €  
Het gewenste subsidiebedrag uit het NME-fonds is: € 
Gespecificeerde projectbegroting inclusief materiaalkosten graag apart als tabel bijvoegen. 
 
Dekkingsplan (het totaalbedrag moet gelijk zijn aan totale projectkosten) 
Onder ‘naam’ vult u de naam in van het fonds, de sponsor, overheid (specificeren!), gratis entree, etc. Vermeld bij sponsoring in 
natura de waarde van het gesponsorde. Indien de aanvraag elders nog in behandeling is, vermeld dan de gevraagde bijdrage.  

Naam (Gevraagde) 
bijdrage 

Toekenning Nog in 
behandeling 

Verwachte datum 
besluit 

NME Fonds €    17 januari 2022 

Eigen bijdrage aanvrager €     
 €   Ja   Nee   
 €   Ja   Nee   
 €   Ja   Nee   
 €   Ja   Nee   
Totaal €     
Ruimte voor aanvullende relevante informatie: 
 
4. Samenwerking 
 
a. Bij wie of waar heeft u informatie ingewonnen voor de opzet of uitvoering van het project? 
 
 
b. Werkt u in het project samen met andere organisaties? Zo ja, deze graag specificeren. 
 
 

5. Heeft u nog aanvullende opmerkingen? 
 
 

Dit formulier dient door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van uw organisatie te worden ondertekend 
(bijvoorbeeld voorzitter, secretaris, penningmeester of directeur). 

 

Plaats: Datum:  
Naam:  Functie:  
 
Handtekening: 

 

 


	Totaal

