LET OP: je dient je aanvraag online in (klik HIER), dus nìet door dit bestand te mailen.
Dit bestand is bedoeld als hulpmiddel, als je het handig vindt om je antwoorden eerst in word te typen
(en dat in het online aanvraagformulier te kopiëren/plakken).
------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------We beginnen met invullen van je mailadres: daarop ontvang je straks zelf je ingevulde aanvraag.
Email

Spelregels akkoord
Ik heb de spelregels voor het aanvragen van de KrachtvanSalland-cheque gelezen (staat op
www.dekrachtvansalland.nl/initiatievencoach) en ga daarmee akkoord.
o
( ) Ja
o
( ) Nee
Gemeente waarin je je initiatief uitvoert
o
( ) Olst-Wijhe
o
( ) Raalte
o
( ) Deventer
o
( ) Salland/bovengemeentelijk
Plaats/wijk/buurtschap

Organisatie/groep die het initiatief organiseert
Indien van toepassing, anders invullen 'Geen'

Naam contactpersoon
• Voor- en achternaam
• E-mailadres contactpersoon
(alleen invullen als dit een ànder e-mailadres is dan je al had ingevuld aan het begin).
Dit delen we niet openbaar, maar is voor de initiatievencoach om contact met je te kunnen
opnemen over je aanvraag.
• Telefoonnummer contactpersoon
Dit delen we niet openbaar, maar is voor de initiatievencoach om contact met je te kunnen
opnemen over je aanvraag.

IBAN rekeningnummer
Waar eventuele bijdrage naar toe moet. LET OP: goed checken dat je dit correct invult!
Tenaamstelling rekeningnummer
(Rekeningnummer staat op naam van...)
Titel van je initiatief

Doen
Beschrijf je initiatief, met een BEKNOPTE uitleg over wat je CONCREET gaat DOEN.

Nieuw
Wat is nieuw aan dit initiatief voor jouw omgeving?
Leefbaarheid
Waarom is dit initiatief nodig voor de leefbaarheid van je buurt, dorp of wijk (wat voegt het toe aan
‘wat er al is’)?
Draagvlak
Wie wil(len) dit graag? Hoe weet je dat ook anderen dan de aanvrager(s) het een goed idee vinden?
Waar blijkt dat concreet uit?
Doelgroep
Wie doen actief mee? En wie wil je (daarnaast) bereiken?
Planning
Wanneer start je met uitvoering? (Uiterlijk 12 maanden na toekenning) en wanneer is de uitvoering
om en nabij klaar?
Eenmalige activiteit of langere termijn?
Gaat je initiatief om een eenmalige activiteit of blijft er iets langere tijd ‘in stand’? Als je iets
organiseert dat langere tijd in stand moet blijven: hoe organiseer en betaal je dat?
Vergunningen
Heb je vergunningen nodig om uit te kunnen voeren? Zo ja, welke vergunningen zijn dat en heb je
daarover contact gehad met de gemeente?
Delen en samen leren
Ben je bereid om anderen te laten leren van wat jullie hebben gedaan? Bijvoorbeeld als een groep bij
jullie wil komen kijken, of door een keer iets te vertellen bij een bijeenkomst van anderen?
o
( ) Ja
o
( ) Nee

