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Algemene aanvraag indienen 
 
Om een aanvraag in te kunnen dienen heb je de volgende gegevens en documenten van je organisatie 
nodig: 

• KvK-nummer 
• RSIN-nummer 
• Actueel Beleidsplan 
• Laatste Jaarverslag 
• Laatste Jaarrekening 

 
Formulier en bijlagen 
Om een aanvraag te kunnen behandelen, vragen wij je de gegevens in het bijgaande formulier in te vullen 
en de volgende bijlagen mee te sturen met dit aanvraagformulier; 

o Actueel Beleidsplan 
o Laatste Jaarverslag  
o Laatste Jaarrekening (indien niet opgenomen in het Jaarverslag) 
o Eventuele overige documenten (begeleidend schrijven, anderszins) 
 

Deze bovenstaande gegevens zijn verplicht om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. 
 
Indien de totale omvang van alle documenten bij elkaar te groot is voor verzending per email verzoeken wij 
je er twee aparte mails van te maken die direct achter elkaar verzonden worden. 
 
In het geval dat je aanvraag een specifiek project betreft gebruik dan ons formulier “Project aanvraag 
indienen”.  



                                                                        Aanvraagformulier Algemeen 

Versie 18-10-2019  

 
 
Gegevens organisatie: 

 
Naam instantie  
  

Website  
  

KvK-nummer  
  

RSIN  
  

Adres  
  

Postcode   
  

Woonplaats  
  

Bankrekeningnummer  
  

Ten name van  
 
 
 
 

Naam aanvrager  
  

E-mailadres  
  

Telefoonnummer  
 
 

 Indien je deze aanvraag als externe fondswerver namens een organisatie indient onderstaand ook  
 aanvullend de contactpersoon van die organisatie invullen. 

 
 

Naam contactpersoon  
  

E-mailadres  
  

Telefoonnummer  
 



Aanvraagformulier Algemeen 

Versie 18-10-2019 

Gegevens algemene aanvraag: 

Op welke support 
categorie is de aanvraag 
van toepassing?  

o Maatschappelijke en sociale doelen
o Kerk en levensbeschouwing
o Onderwijs en onderzoek
o Noodhulp

Omschrijf de aanvraag in 
enkele zinnen (maximaal 
500 tekens) 

Betreft de aanvraag een 
bestaande of een nieuwe 
organisatie?  

o Bestaand project
o Nieuw project

Vraag je om een eenmalige 
of structurele bijdrage?  

o Eenmalig (voor bepaalde tijd)
o Structureel (voor onbepaalde tijd)

Welk bedrag vraag je aan? o Geen specifieke opgave bedrag
o Concreet bedrag:

Bedrag € 

Wat waren de totale giften 
in het laatste boekjaar?  

€ 

Wat waren de totale 
inkomsten in het laatste 
boekjaar?  

€ 

Stuur dit formulier samen met de genoemde bijlagen naar secretariaat@stichtinggrace.nl. Je 
ontvangt van ons een bevestiging per email. Mocht er voor de behandeling nog aanvullende 
informatie gewenst zijn, nemen wij nader contact met je op. Bij een complete aanvraag zullen we 
je binnen 6 weken informeren over het besluit.  
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