Aanvraagformulier projectondersteuning – Droomfonds Don Bosco
_________________________________________________________

Don Bosco Stichting – Droomfonds Don Bosco
Naamsesteenweg 37
3001 Heverlee
stichting@donbosco.be
www.droomfondsdonbosco.be

Voor Droomfonds Don Bosco
Dossier nummer:
D 2020 Ingekomen op: ………………………………….
Goedgekeurd op:…………………………….
Uitbetaald op:……………………………………

1. Informatie over de aanvragende vereniging (alleen een vzw kan een aanvraag
indienen).
1. Gegevens van de vereniging
Officiële naam
Straat en nummer
Postnummer en gemeente
Telefoonnummer
E-mail
Rekeningnummer bank
Naam rekeninghouder
Ondernemingsnummer van de vzw

2. Gegevens contactpersoon
Naam en voornaam
E-mail
Geboortedatum
GSM
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2. Informatie over het project.

Geef een bondige omschrijving van het project waarvoor je steun wenst te vragen.
Naam van het project
Korte inhoudelijk omschrijving van het project
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Data (duur) van het project
Plaats waar het project plaatsgrijpt
Raming aantal betrokken jongeren
Hoe krijgt de Don Bosco spirit een plaats binnen het geheel van het project.

3. Motivatie

In welke zin sluit jouw project aan bij de waarden en doelstellingen van Droomfonds Don Bosco.
M.a.w. waarom zou je project steun verdienen?
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4. Communicatie – zichtbaarheid Droomfonds Don Bosco

Steun aan jouw project is mogelijk dankzij giften van sympathisanten aan Droomfonds Don Bosco.
We rekenen er op dat de communicatie rond jullie project actief bijdraagt aan de naambekendheid
van het Droomfonds. Op die manier helpen jullie ons om onze doelstellingen te realiseren.
Droomfonds Don Bosco beschikt over promotiemateriaal waar je gebruik kan van maken (zie lijst
hieronder).
We vragen om sowieso de hashtag #droomfondsdonbosco te gebruiken op Social Media.
Licht hieronder toe hoe je jouw project en Droomfonds Don Bosco in de kijker zal plaatsen.

Actie 1

Concrete omschrijving actie
Gebruik van #droomfondsdonbosco in alle berichten over het project op Social
Media.

Actie 2

Actie 3

Actie 4

Actie 5

…

Hieronder vind je een lijst van beschikbaar promotiemateriaal. Gelieve aan te duiden hoeveel je van
wat nodig hebt. Wees bij je keuze realistisch. Kies echt voor die dingen en aantallen die je nodig
hebt. Dank
Wat betreft het logo: aan te vragen via stichting@donbosco.be.
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Lijst beschikbaar promomateriaal
Omschrijving
Noteer hier het aantal dat je wenst
Promokaartje met daarop magnetische
sticker met uitspraak van Don Bosco
Infobrochure
Bestekhoezen
Beachflag (twee stuks beschikbaar)
Roll-up banner (één stuk)
Hulp bij promo
Noteer hieronder met wie we contact dienen
op te nemen (naam, mailadres, gsm)
Hulp bij het maken van promomateriaal
voor jouw event (bv: ontwerpen van
postkaartje om steun te vragen, schrijven
van tekstjes voor op facebook, instagramacties, …)

5. Financiële gegevens

Raming van de inkomsten en uitgaven
Wat betreft inkomsten: het betreft zowel te verwachten inkomsten (zoals sponsoring) als inkomsten
waarvan men zeker is (zoals: toegezegde subsidies, deelnemersgeld).
De inkomsten en uitgaven dienen in evenwicht te zijn.

Inkomsten

Uitgaven
Vervoerskosten
Aankoop didact. materiaal
Huur materiaal
Huur lokalen/tenten
Verzekeringen
Drukwerk
Verzendingskosten
Randanimatie
Sabam

Eigen inkomsten
Subsidies
Sponsoring
Deelnemersgelden
…
…
…

Gevraagd budget Droomfonds
Don Bosco

Totaal

Totaal
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Opgesteld te
Naam
contactpersoon

Op datum van
Handtekening

Te verzenden naar (via post of mail):
Don Bosco Stichting - Droomfonds
Naamsesteenweg 37, 3001 Heverlee
stichting@donbosco.be
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