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 1. Aanvrager(s): 

 directie met  [] medewerker  _________________________________ 

 [] ouder/verzorger  _________________________________ 

 van  ______________________ uit groep ___ 

 [] leerling  ______________________ uit groep ___ 

 Aanvragers aanvaarden dat op deze aanvraag en de afwikkeling daarvan, de algemene subsidievoorwaarden van 
 Stichting Twijnfonds van toepassing zijn zoals die gelden op het moment waarop deze aanvraag wordt gedaan. 
 Door deze aanvraag in te dienen gaan aanvragers akkoord met de toepasselijkheid van de algemene 
 subsidievoorwaarden. 
 ______________________________________________________________________________________ 

 2. Omschrijving van de activiteit: 

 Naam van de activiteit:  ___________________________________________________________ 

 Aard van de activiteit:  ___________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 Doelstelling van de activiteit:  _____________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 Waar vindt de activiteit plaats:  [] n.v.t.  [] op school [] elders, te weten: _______________________ 

 Wanneer vindt de activiteit plaats?  op __ / __ /202_  of  van   __ / __ /202_  tot  __ / __ / 202_ 

 Werkt u samen met anderen?  [] nee  [] ja, met _______________________________________ 
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 3. Financiering van de activiteit: 

 Geef hieronder aan hoe de activiteit worden ge�nancierd. Bedenk dat de aanvrager zelf verantwoordelijk is voor 
 het realiseren van de activiteit en dat Stichting Twijnfonds de verstrekte subsidie kan intrekken als de activiteit niet 
 of niet geheel heeft plaatsgevonden of als de verstrekte subsidie ergens anders voor is gebruikt. 

 Begroting 

 Inkomsten  Uitgaven 
 omschrijving (van wie)  bedrag (in euro)  omschrijving (aan wie)  bedrag (in euro) 

 Stichting Twijnfonds ____  _______ , ___  _____________________  _______ , ___ 

 _____________________  _______ , ___  _____________________  _______ , ___ 

 _____________________  _______ , ___  _____________________  _______ , ___ 

 _____________________  _______ , ___  _____________________  _______ , ___ 

 Totaal:  _______ , ___  _______ , ___ 

 Opmerkingen c.q. toelichting:  __________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 Voeg bij deze aanvraag de onderliggende stukken zoals facturen, bonnen en o�ertes. Zonder deze stukken wordt 
 de aanvraag niet in behandeling genomen. Als dit invulformulier onvoldoende ruimte biedt om de activiteit te 
 begroten dan mag een separate begroting worden meegestuurd. 

 4. Bijlagen: 

 Noem hieronder de bijlagen die met deze aanvraag worden meegestuurd. 

 1.  ______________________  2.  ______________________ 

 3.  ______________________  4.  ______________________ 

 5.  ______________________  6.  ______________________ 

 7.  ______________________  8.  ______________________ 

 9.  ______________________  10.  ______________________ 



 5. Ondertekening: 

 Door deze aanvraag vanaf e-mailadres  directie.pieterskerkhof@spoutrecht.nl  in te sturen naar 
 twijnfonds@twijnfonds.nl  verklaart aanvrager dat deze  aanvraag naar waarheid is ingevuld en dat ingestemd wordt 
 met de toepasselijkheid van de algemene subsidievoorwaarden van Stichting Twijnfonds. 

 Datum aanvraag:  __ / __ / 202_ 

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

 IN TE VULLEN DOOR STICHTING TWIJNFONDS 

 Nummer aanvraag:  ___________ 
 Datum ontvangst:  __ / __ / 202_ 

 Het (bestuur van) Stichting Twijnfonds : 

 [] wijst de aanvraag af omdat:  []  de activiteit waarvoor subsidie werd aangevraagd niet strookt met de 
 doelstelling van Stichting Twijnfonds 

 []  ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 [] wijst de aanvraag toe tot een bedrag van:  __________ euro en stelt daarbij 

 []  geen aanvullende voorwaarden 

 []  de navolgende aanvullende voorwaarden: 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 Aldus besloten door het bestuur van Stichting Twijnfonds in de bestuursvergadering van  __ / __ / 202_ . 

 Datum verzending aan  directie.pieterskerhof@spoutrecht.nl  __ / __ / 202_ . 
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