STICHTING TOT BEHOUD VAN HET NEDERLANDSE ORGEL
Dit is het aanvraagformulier voor subsidie voor orgel restauraties of onderhoud van de
Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel. Op deze pagina ziet u alle vragen die wij u
stellen. Er wordt op gewezen dat aanvragen voor zaken anders dan orgels buiten de
doelstelling van de Stichting vallen en daarom direct afgewezen zullen worden. Het invullen
van dit formulier geeft geen garantie dat een aanvraag toegewezen zal worden. Wijzigingen in
de bestaande tekst zal automatisch leiden tot het niet in behandeling nemen van de aanvraag.
U kunt het formulier op het scherm invullen en vervolgens mailen naar de secretaris:
jenmstolk@kpnmail.nl
De bijlagen dienen verzonden te worden óf als email bijlagen óf als dit niet mogelijk is
voldoende gefrankeerd per post naar de secretaris:
J. Stolk
Feithstraat 8
8081 BA Elburg
In dit formulier stellen wij u vragen over:
1. uw organisatie/kerkelijke gemeente
2. het project waarvoor u een aanvraag indient (restauratie/renovatie etc)
3. de financiering van het project.
We verzoeken u dit formulier zo compleet mogelijk in te vullen, alles voor zover relevant en
reeds bekend natuurlijk.
1. De organisatie/kerkelijke gemeente
1.1. Contactgegevens
Naam:
Postadres:
Postcode:
Plaats:
Bezoekadres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Website:
E-mail:
Rekeningnummer:
Ten name van:
Plaats:
1.2. Contactpersoon
Naam:
Dhr / Mevr
Functie:
Telefoon zakelijk:
Telefoon privé:
Telefoon mobiel:

E-mail:
1.3. Rechtsvorm
 Kerkgenootschap  Stichting  Vereniging  Anders nl....
De vragen 1.4 tot en met 1.8 alleen invullen als de aanvraag NIET door een kerkgenootschap
wordt gedaan.
1.4. Doelstelling van de organisatie:
1.5. Kernactiviteit van de organisatie:
1.6. Nummer Kamer van Koophandel (recent uittreksel meesturen)
1.7. Beschikt uw organisatie over een ANBI-verklaring van de belastingdienst?
(Dit is een verklaring van de belastingdienst die aangeeft dat uw organisatie
een Algemeen Nut Beogende Instelling is. Een ANBI hoeft geen belasting te betalen
over een donatie.)
1.8. Is er een vrienden- of steunstichting aan uw organisatie verbonden?
Zo ja, wat is de naam, nummer Kamer van Koophandel (recent uittreksel meesturen) en is er
een ANBI verklaring?
2. Het Project
2.1. Wanneer vindt het project plaats? (Begin- en einddatum en indien van
toepassing de fasering).
2.2. Wie heeft het orgel gebouwd en welke orgelbouwer voert het project uit?
2.3. Is er een adviseur bij betrokken?
2.4. Is het orgel een Rijksmonument?
2.5. Geef een korte samenvatting van de inhoud van het project.
Onder andere huidige staat, welke werkzaamheden zullen worden verricht en welk resultaat
wordt beoogd.
2.6. Van welke communicatiemiddelen gaat u gebruik maken voor de geldwerving?
Bijvoorbeeld brochures, flyers, advertenties, vrije publiciteit.
2.7. Website project indien van toepassing.
2.8. Heeft u en/of uw organisatie al eerder een dergelijk project
georganiseerd?
Zo ja, korte toelichting geven. Heeft u toen een bijdrage van de Stichting tot Behoud van het
Nederlandse Orgel ontvangen?

3. Financiën
Met betrekking tot het project waarvoor u een aanvraag indient
3.1. Wat zijn de totale kosten van het project?
3.2. Wat is de eigen bijdrage van uw organisatie?
3.3. Waarom kan de organisatie het project niet (geheel) uit eigen middelen
financieren?
3.4. Hoe denkt u de verdere kosten te financieren?
3.5. Bij welke andere fondsen, overheden, instanties of sponsors heeft u
financiering aangevraagd?
Naam

Gevraagde bijdrage Toegekend
€
 Ja  Nee  Nog in behandeling
€
 Ja  Nee  Nog in behandeling
€
 Ja  Nee  Nog in behandeling
€
 Ja  Nee  Nog in behandeling

4. Overige
4.1. Wat willen wij verder van u ontvangen per mail of post?
Kopie van de statuten (zie vragen 1.6 en 1.8)
Gespecificeerde kostenbegroting voor het project
Financierings-/dekkingsplan van het betreffende project
Adviseursrapport en offerte orgelmaker voor zover aanwezig
Relevante documentatie m.b.t. uw organisatie
4.2. Hoe weet u van het bestaan van de Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel?
 Gezocht en gevonden via internet
 Website
 Via andere organisatie
 Fondsenboek/disk
 Artikel in krant of tijdschrift
 Via een ander fonds
 Al eerder een aanvraag ingediend
 Brochure
 Anders namelijk...
Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel
Postbus 105
8080 AC Elburg
orgelstichting@hetnet.nl
Voor meer informatie over het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen
met de secretaris op telefoonnummer 0525-684636

