Aanvraagformulier Initiatievenfonds
Toelichting
U vraagt een bijdrage aan uit het Initiatievenfonds. Meer informatie kunt u vinden op www.utrecht.nl/initiatievenfonds
Vul dit formulier zo volledig en duidelijk mogelijk in.
Als iets niet duidelijk is, nemen wij contact met u op.
Versturen
Stuur dit formulier naar:

Gemeente Utrecht, Antwoordnummer 3375, 3500 VP Utrecht
Geef aan of u een wijkinitiatief of en stedelijk initiatief heeft. Als het een wijkinitiatief is, schrijft u bij het adres de naam van
de wijk op: West, Noordwest, Overvecht, Noordoost, Oost, Binnenstad, Zuid, Zuidwest, Leidsche Rijn of Vleuten – De Meern.
Als het een stedelijk initiatief is dan schrijft u hier alleen “Wijken”, zonder “wijkbureau” . Een postzegel is niet nodig.
U kunt het formulier ook inleveren bij uw wijkbureau of scannen en e -mailen naar wijken@utrecht.nl

Uw gegevens
Naam:
Voorletters:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer
BSN
E-mailadres:

De activiteit
Wat wilt u organiseren of veranderen?

Wat?
Wanneer?

Hulp van anderen
Wie helpt er mee?

Wat gaan zij doen?

Draagvlak
Wat vinden andere bewoners van uw initiatief? Zijn er ook mensen die het er niet mee eens zijn?

Kosten en inkomsten
Vul de volgende vragen in als u een financiële bijdrage nodig heeft. Anders ku nt u ze overslaan en direct
ondertekenen.
Wat zijn de kosten en de inkomsten?

Vul dit overzicht in:

Kosten

Inkomsten
€

Totale kosten

Eigen bijdrage(n)

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Totale inkomsten

€

Hoeveel hebt u nodig uit het Initiatievenfonds?
€
Hoe wilt u de bijdrage ontvangen?
Als u voor een bijdrage uit het Initiatievenfonds in aanmerking komt dan hoeft u niet per se het geld op uw
privé bankrekening te ontvangen. U kunt ook een prepaid card krijgen. De prepaid card is gekoppeld aan een
speciale rekening. Op die rekening staat dan de bijdrage die u krijgt. Een prepaid card moet u persoonlijk
ophalen bij Stichting DOCK aan de Joseph Haydnlaan 2A, 3533 AE Utrecht


Op uw eigen bankrekening. Mijn rekeningnummer is



Op een prepaid card.

N L

Ondertekenen
Plaaats:
Handtekening:

Ruimte voor opmerkingen of aanvullingen

Datum:

