
 
AANVRAAGFORMULIER 

BURGERFONDS VITALE KERNEN  

 

 

N U N S P E E T  ·  E L S P E E T  ·  H U L S H O R S T  ·  V I E R H O U T E N   

 

   

 

______________________________________________________________________ 
 
A. Algemene gegevens 
 
Naam burgerinitiatief  :  …………………………… 
Gevraagd bedrag  : €   …………… 
Totale kosten burgerinitiatief: : €   …………… 
 
B. Gegevens aanvrager 
 
Naam      :  …………………………… 
Postadres     :  …………………………… 
Postcode     :  …………………………… 
Plaats     :  …………………………… 
Telefoon      :  …………………………… 
E-mailadres     :  …………………………… 
Rekeningnummer   :  …………………………… 
Kamer van Koophandelnummer  :  …………………………… (indien van toepassing) 
 
C. Burgerinitiatief 
 
Ter informatie 

Aanvragen dienen (voor zover mogelijk) te worden ingediend door of in samenwerking met de dorps-/buurtvereniging(en) in de 
kernen Elspeet, Vierhouten of Hulshorst. 

 
1. Algemeen 
 Titel van het burgerinitiatief :  …………………………… 
 Startdatum  :  …………………………… 
 Einddatum  :  …………………………… 
 Locatie(s) van uitvoering (aangeven in welke kern/kernen):  …………………………… 

 
2. Omschrijving van de activiteit 
 Geef een beschrijving van de inhoud van het initiatief. 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 Wat is/zijn de doelstelling(en) en het resultaat van dit initiatief? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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 In welke mate voldoet het initiatief aan de criteria van het burgerfonds vitale kernen Elspeet, 
Vierhouten en Hulshorst.  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Samenwerking 
 Wordt er samengewerkt met andere verenigingen? Zo ja, welke is/zijn dat? 

………………………………………………………………………………………………… 
 
 Wat is hun taak in de realisatie van het initiatief? 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
4. Planning 
 Wat is de planning? 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

D. Financiële gegevens 
 
Begroting en dekkingsplan 
 
Ter informatie 

Geef op een aparte bijlage een zo gedetailleerd mogelijke begroting (een overzicht van alle kosten van het initiatief) en een 
dekkingsplan (de te verwachten inkomsten) weer. Geef gespecificeerd aan op welke wijze (door wie) de kosten worden 
gedekt.  
 

 Voeg als bijlage een begroting en een dekkingsplan toe. 
  

 
Vergunning 
Als voor dit initiatief een vergunning nodig is, moet u deze apart aanvragen.  
 
Informatie 
Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw K. van Wezep – Smidt van team Samenleving, 
per e-mail k.van.wezep@nunspeet.nl. 
 

Ondertekening 

 
Belangrijk: In te vullen door de aanvrager. 
 
Naar waarheid ingevuld door: 
 
Naam :  …………………………… 
 
Functie :  …………………………… 
 
Datum :  ……………………   Plaats:  ……………………….…     
 
 
Handtekening:  ……………… 
 

Aanvraagformulieren waarbij gegevens ontbreken, worden niet in behandeling genomen. 
 

Indienen:  

 per post: Gemeente Nunspeet, Mw. K. van Wezep – Smidt, Postbus 79, 8070 AB  Nunspeet; 
of  

 per e-mail: k.van.wezep@nunspeet.nl. 


