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Scouting Nederland Fonds 

Aanvraagformulier 

 

 
 

Het Scouting Nederland Fonds verstrekt bijdragen bij nieuw- en verbouw van Scoutinggebouwen en 

bij calamiteiten en ondersteunt vernieuwende projecten. Lees voor meer informatie ook de 

voorwaarden en informatie op www.scouting.nl bij Financiën – Subsidies & fondsen – Scouting 

Nederland Fonds. 

 

Op elke aanvraag wordt binnen drie maanden gereageerd. Om een aanvraag gehonoreerd te 

krijgen, is een volledig ingevuld en van alle bijlagen voorzien aanvraagformulier noodzakelijk. 

 
Gegevens Scoutinggroep/-regio 

Naam van de organisatie: _________________________________________________________ 

Nummer organisatie: ______________ 

Plaats van vestiging: _______________________________________  

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: ______________ 

IBAN: ____________________________________________  

Te naamstelling: _______________________________________ 

Website: ______________________________________________________________________ 

 

Gegevens indiener 

Naam en voorletters: _____________________________________________________________ 

Lidmaatschapsnummer: __________________ 

Adres: ________________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: _________________________________________________________ 

Telefoon privé: ___________________________  Mobiel: _______________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________________ 

 

Ledenaantallen 

Bij een aanvraag door een Scoutinggroep:  

 

Hoeveel leden telt de groep? __________________ 

Verdeling in aantallen: jeugdleden: _________________ kaderleden: _________________  

 
Bij een aanvraag door een regio: 

 
Hoeveel groepen telt de regio: _________________  

 

Subsidie 

Betreft je aanvraag een nieuw- of verbouwproject, een vernieuwend project of een calamiteit? 

 Nieuw- of verbouwproject 

 Vernieuwend project 

 Calamiteit 
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Nieuw- of verbouw 
Omschrijving van de noodzaak van de nieuw- of verbouw: ________________________________ 
 
Is een accommodatieconsulent betrokken en is er advies uitgebracht?   Ja  Nee 
Is tijdens het ontwerp gebruik gemaakt van de adviezen van de accommodatieconsulent   

 Ja  Nee 
 
 
De volgende bijlagen dienen mee gestuurd te worden: 

 Projectbeschrijving met financieringsplan  

 Advies accommodatieconsulent 

 Meest recente jaarrekening en balans 

 Begroting lopend jaar en de meerjarenbegroting voor de aankomende tien jaar 

 Kopie statuten 

 Kopie uittreksel Kamer van Koophandel 

 

Vernieuwende projecten 

Is het project  Eenmalig  Structureel 

Indien structureel, wat doet de organisatie om implementatie na de projectperiode te waarborgen? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
De volgende bijlagen dienen mee gestuurd te worden: 

 Projectbeschrijving 

 Begroting en dekkingsplan 

 Meest recente jaarrekening en balans 

 Begroting lopend jaar en de meerjarenbegroting voor de aankomende tien jaar 

 Kopie statuten 

 Kopie uittreksel Kamer van Koophandel 

 

Calamiteit 

Omschrijving oorzaak calamiteit en opgelopen schade: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

Wat doet de regio/groepsvereniging/beheersstichting om vervolgschade of herhaling te voorkomen? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

De volgende bijlagen dienen mee gestuurd te worden: 

 Projectbeschrijving 

 Begroting en dekkingsplan 

 Meest recente jaarrekening en balans 

 Begroting lopend jaar en de meerjarenbegroting voor de aankomende tien jaar 

 Indien ook nieuw- of verbouw: advies accommodatieconsulent 

 Kopie statuten 

 Kopie uittreksel Kamer van Koophandel 
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Aanvraag 

Totaal bedrag van het project of de schade is: € ___________________________________________ 

Bedrag dat als bijdrage uit het Scouting Nederland Fonds wordt aangevraagd: € _________________ 

Bij welke andere instellingen en fondsen is een bijdrage aangevraagd? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Tot welk bedrag en van wie zijn reeds toezeggingen ontvangen?: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Is al eens eerder een aanvraag bij het Scouting Nederland Fonds gedaan?  Ja       Nee 

Wanneer was dat? ________________________ 

Werd de aanvraag gehonoreerd? ________________________ 

Voor welk bedrag? ________________________  

Neemt de Scoutinggroep of -regio deel aan de Nationale Scoutingloterij?   Ja       Nee 

 

 
Ondertekening 

Dit formulier is naar waarheid ingevuld.  

 
Naam voorzitter of secretaris: 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Handtekening: __________________________ 

Plaats en datum: ____________________________________ 

 

Naam penningmeester: 

_______________________________________________________________________  

 

 
Handtekening: __________________________ 

Plaats en datum: ____________________________________ 

 
Volledig ingevuld en voorzien van alle bijlagen sturen naar: 

Scouting Nederland Fonds,  Postbus 210,  3830 AE Leusden  

 
Of mailen naar: snfaanvragen@scouting.nl 
 

Alleen aanvragen waarvan dit formulier volledig is ingevuld en voorzien is van alle gevraagde bijlagen 

worden in behandeling genomen. 

 

 

 

 


