MARITIEM SCOUTING FONDS
AANVRAAGFORMULIER

Een bijdrage nodig voor jullie materialen aan boord, veiligheidsmaterialen op het water of aanschaf van boten,
vletten of kano's? Dat kan! Het Maritiem Scouting Fonds is er voor alle waterscoutinggroepen. Of je aanvraag
wordt gehonoreerd hoor je binnen drie maanden na ontvangst van de aanvraag. Voor de beoordeling is het
belangrijk dit formulier volledig in te vullen en de bijlage mee te sturen.
Lees voor meer informatie en richtlijnen voor het indienen van een aanvraag de voorwaarden, criteria en
informatie op www.scouting.nl > Ondersteuning - Financiën – Subsidies & fondsen – Maritiem Scouting Fonds

GEGEVENS WATERSCOUTINGGROEP
Naam organisatie:
Nummer organisatie:

Plaats van vestiging:

IBAN:

Tenaamstelling:

KvK-nummer:

Website:

Hoeveel leden telt de groep
Verdeling in aantallen: jeugdleden

kaderleden:

CONTACTGEGEVENS AANVRAGER
Voornaam:

Achternaam:

Lidmaatschapsnummer:
Adres:

Huisnr:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon privé:

Mobiel:

E-mail:

Maritieme materialen
Super belangrijk voor waterscoutinggroepen zijn de materialen aan boord, veiligheidsmaterialen op het water
en de vloot. Daarmee kunnen de leden veilig samen spelen, varen en genieten van vaar- en speelwater,
onmisbaar in het leven van kinderen en jongeren. Een bijdrage van het Maritiem Scouting Fonds kan worden
aangevraagd voor investeringen die het spelen en de veiligheid op het water bevorderen. ( lees voor aanvragen de
voorwaarden)

Korte omschrijving van de investering:
-----------------------------------------------------------------------

Aanvraagformulier
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De volgende bijlage dient meegestuurd te worden:
 beschrijving van de investering met financieringsplan
Verdere aanvraag gegevens
Totaalbedrag van de investering is:

€

Bedrag aanvraag Maritiem Scouting Fonds: €

(zie voorwaarden)

Is er eerder een aanvraag bij het Maritiem Scouting Fonds gedaan?

 Ja

 Nee

Zo ja, werd de aanvraag gehonoreerd?

 Ja

 Nee

Wanneer was dat? ________________________
Voor welk bedrag? ________________________

ONDERTEKENING
Dit formulier is naar waarheid ingevuld.
Voorzitter/secretaris:

Penningmeester: ______________________________

Handtekeningen:

Plaats:

Datum: _____________________________________

Stuur het aanvraagformulier voorzien van de gevraagde bijlage naar:
Maritiem Scouting Fonds (onderdeel SN Fonds)
Postbus 210 • 3830 AE LEUSDEN
Of per e-mail naar: snfaanvragen@scouting.nl

Het Maritiem Scouting Fonds neemt een aanvraag alleen in behandeling wanneer dit formulier volledig is
ingevuld en van de gevraagde bijlage is voorzien. Binnen drie maanden ontvangt de aanvrager een reactie.

Aanvraagformulier Scouting Maritiem Fonds

2

