Aanvraagformulier donatie
Stichting Maripaan Teaming
Datum:

Naw gegevens stichting, instelling of organisatie

Naam organisatie:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Website:
Twitter:
KVK-nummer*:
IBAN rekeningnummer:
of Actiepagina:
Organisatie is: Stichting / Vereniging / Anders nl.:…..**
Organisatie heeft een ANBI status: JA / NEE**
Organisatie heeft een CBF keurmerk JA / NEE**
Gegevens contactpersoon:
Naam contactpersoon:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Ik ben Klant / Medewerker** van Jumbo vestiging: ………….
Ik ben lid van teaming: JA / NEE**
Hoe bent u in contact gekomen met onze stichting?

Inhoudelijke gegevens stichting, instelling of organisatie
Wat is de missie van uw stichting?

Wie/wat is de doelgroep van uw activiteiten?

Volg ons op Facebook Maripaan Teaming of bezoek onze website www.maripaanteaming.nl

Hoe groot is de doelgroep?

Gegevens project
Voor welke specifieke project zal de donatie gebruikt worden? Geef hierbij zo nauwkeurig mogelijk
aan waar de donatie aan besteed zal gaan worden.

Wat is de startdatum van dit specifieke project? ………
Wat is de financiële status van het project? Geef hierbij een compleet overzicht van de benodigde
gelden en reeds geworven fondsen. Dit kan eventueel via een bijlage.

Is er sprake van reis- en verblijfkosten? JA / NEE**
Zo ja, worden deze kosten gefinancierd vanuit donaties? JA / NEE**
Is er sprake van een evenement voor het goede doel? JA / NEE**
Zo ja, wat is de verhouding kosten voor het evenement / daadwerkelijke donatie voor het goede doel
(in %):

Persoonlijke betrokkenheid
Wat is uw persoonlijke betrokkenheid bij het project en/of de stichting?

Promotie en terugkoppeling
Kan de Stichting Maripaan Teaming (rechten vrij) gebruik maken van beeldmateriaal van uw website
tijdens de actieperiode? JA / NEE**
Hoe kunt u ons informeren over de besteding van de donatie? (bijvoorbeeld rapport, facturen, foto’s):

Ondertekening
Naam aanvrager:

Handtekening:

* verplicht: alleen rechtspersonen (stichting of vereniging) kunnen
een bijdrage ontvangen.
**Doorhalen wat niet van toepassing is.

Het ingevulde formulier kunt u mailen
naar: teaming@maripaan.nl
Of Stichting Maripaan Teaming
Griffeweg 4
9724 GG Groningen
of via

Volg ons op Facebook Maripaan Teaming of bezoek onze website www.maripaanteaming.nl

