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Stichting Koningin Paola
Steun aan maatschappelijke projecten
Steunaanvraag

Door dit formulier in te vullen, verleent u uw toestemming voor de registratie en het gebruik van uw persoonlijke gegevens door de Stichting Koningin Paola, in overeenstemming met de wetgeving inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens. De “privacyverklaring van de Stichting Koningin Paola” is te vinden op volgende website: http://www.sk-fr-paola.be/nl
Voor akkoord


Handtekening en datum

Formulier terug te sturen per e-mail of per post :
info@sk-fr-paola.be - Slegerslaan 356 b17 - 1200 Brussel

Bijvoegen : statuten, rekeningen en activiteitenverslag
1.Identificatie van de promotor van het project
1.1.Organisatie die het project indient
Naam organisatie of instelling

Juridisch statuut

Jaar oprichting

Erkend en gesubsidieerd als

Maatschappelijk doel of missie

Adres maatschappelijke zetel

Postcode en gemeente

Tel 

E-mail

Website

Rekeningnummer

Naam houder bankrekening

1.2.Verantwoordelijke organisatie
Naam en voornaam

Functie

Tel 

GSM (gewenst)

E-mail

1.3.Contactpersoon
Naam en voornaam

Functie

Tel 

GSM (gewenst)

E-mail

1.4.Beschrijving van de organisatie in max. 3 lijnen (doelstelling, activiteiten, doelgroep)

2.Beschrijving van het project
2.1.Titel van het project

2.2.Korte beschrijving van het project (max. 10 lijnen)

2.3.1.Doelgroep

2.3.2.Hoeveel kinderen/jongeren zijn er betrokken bij het project? 

2.4.Doelstelling(en) van het project

2.5.Verwachte resultaten en impact

2.6.Beschrijving van het project (max. 10 pagina’s, eventueel als bijlage bij te voegen)

3.Kalender
3.1.Duur van het project

3.2.Begindatum

3.3.Einddatum

3.4.Werd het project reeds verwezenlijkt ? Zo ja, wanneer?

4.Plaats(en) waar het project gerealiseerd zal worden

5.Partnerschap EN CO-FInanciering
Welke partner(s) is(zijn) verbonden aan het project en in welk kader gebeurt de samenwerking? 

6.Budget 
6.1.Gedetailleerd budget voor het project 
Uitgaven
Bedrag








Totaal uitgaven

Inkomsten









Totaal inkomsten

6.2.Bedrag dat gevraagd wordt aan de Stichting Koningin Paola

6.3.Voor welke uitgaven zal het bedrag van de Stichting worden gebruikt? 

7. Evaluatierapport
Indien u reeds een steun heeft ontvangen van de Stichting Koningin Paola voor één van uw projecten, gelieve dan het evaluatierapport van het laatst gesteunde project toe te voegen.


