
 

 
 
  

Aanvraagformulier  
Impuls Jeugd 
Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal 



 

Dit aanvraagformulier bestaat uit: 
Deel I. Gegevens aanvrager 
Deel II. Inhoudelijke gegevens 
Deel III. Financiën 
Deel IV. Ondertekening 

Deel I. Gegevens aanvrager 
 
 
 Naam organisatie/aanvrager       
 
 adres         
 
 postcode / woonplaats               
 

e-mail         
 
  telefoonnummer       
 
  website          
 
  bankrekeningnummer       
 
    nummer KvK       
 
 
  Naam contactpersoon        
 
 e-mail        
 
  telefoonnummer       
 
 
  



 

Deel II. Inhoudelijke gegevens 
 
Kruis aan waarvoor je aanvraagt.  Ik vraag een bijdrage voor:  
 
☐ 1. de lessen die een leerling volgt buiten de reguliere repetities 

Ø Vraag direct aan 
☐ 2. de dirigent/regisseur van het jeugdorkest/groep  

Ø Vraag direct aan 
☐ 3. het geven van oriëntatie cursussen en workshops  

Ø Vraag direct aan 
☐ 4. overige activiteiten die bijdragen aan de doelstelling van de regeling 

Ø Vraag direct aan 
 

1. Een bijdrage in de lessen 
 

Indien je een financiële bijdrage vraagt voor de lessen die een leerling volgt buiten de 
reguliere repetities, moet je aanvraag compleet zijn op onderstaande onderdelen: 

Voeg als bijlage toe en kruis af als checklist: 
☐ Naam en adres leverancier organisatie/onderneming/persoon 
☐ Indien lessen worden gegeven door een particulier docent, stuur dan de bewijsstukken 
van  

zijn/haar bevoegdheid mee 
☐ Een gespecificeerd financiële begroting met daarin het gevraagde bedrag van CVR. De  

gevraagde bijdrage mag niet hoger zijn dan 30% van de totale opleidingskosten.  
 
2. Een bijdrage voor de dirigent/regisseur van jeugdorkest/groep 
 

Indien je een financiële bijdrage vraagt voor de dirigent/regisseur van het 
jeugdorkest/groep, moet je aanvraag compleet zijn op onderstaande onderdelen: 

Voeg als bijlage toe en kruis af als checklist: 
☐ CV dirigent/regisseur van jeugdorkest/groep 
☐ Financieel overzicht met daarin opgenomen: inkomsten uit contributieplicht en uitgaven  

dirigent/regisseur van het jeugdorkest/groep. De gevraagde bijdrage mag niet hoger 
zijn  

dan 50% van de contributieplicht.  
 
 
  



 

3. Een bijdrage voor het geven van oriëntatie cursussen en workshops 
 
Vul per aan te vragen activiteit het volgende in: 

Naam activiteit       
Doelgroep ☐ Eigen jeugdleden 

☐ Werving potentiële jeugdleden 
☐ Anders namelijk       

Locatie       
Omschrijving activiteit 
(max 150 woorden) 

      
 

Hoofddoel activiteit       
Totale uitgaven Specificeer       
Totale inkomsten Specificeer       
Gevraagde Bijdrage 
CVR 

Het gevraagde bedrag is niet hoger dan 70% van de totale kosten van 
de activiteit. Vul in wat van toepassing is. 
Bedrag:       
 

 
4. Overige activiteiten die bijdragen aan de doelstelling 
 
Vul per aan te vragen activiteit het volgende in: 

Naam activiteit       
Doelgroep ☐ Eigen jeugdleden 

☐ Werving potentiële jeugdleden 
☐ Anders namelijk       

Locatie       
Omschrijving activiteit 
(max 150 woorden) 

      
 

Hoofddoel activiteit       
Samenwerkingspartners 

è Omschrijf 
daarbij de 
Samenwerking 

      

Totale uitgaven Specificeer       
Totale inkomsten Specificeer       
Gevraagde Bijdrage CVR Het gevraagde bedrag is niet hoger dan 70% van de totale kosten 

van de activiteit. Vul in wat van toepassing is. 
Bedrag:       
 

 



 

Deel III. Financiën 
Voeg een gespecificeerde begroting van de totale aanvraag toe. Daarnaast vragen wij 
onderstaand overzicht in te vullen: 

Kruis aan waarvoor je aanvraagt.   
 
☐ 1. de lessen die een leerling volgt   

Totale uitgaven: €       
Totale inkomsten: €        
______________________________________________________ 
Tekort: €        

 
☐ 2. de dirigent/regisseur van het jeugdorkest/groep  

Totale uitgaven: €        
Totale inkomsten: €        
______________________________________________________ 
Tekort: €        

 
☐ 3. het geven van oriëntatie cursussen en workshops  

Totale uitgaven: €        
Totale inkomsten: €        
______________________________________________________ 
Tekort: €        

 
☐ 4. overige activiteiten die bijdragen aan de doelstelling van de regeling 

Totale uitgaven: €        
Totale inkomsten: €        
______________________________________________________ 
Tekort: €       

 
Totaal financieringsverzoek €        
 



 

Deel IV. Ondertekening 
 
Ondergetekenden verklaren dit aanvraagformulier naar waarheid te hebben ingevuld.  
 
Naam voorzitter:     Naam penningmeester: 
                  
 
Datum:       Datum: 
                  
 
Handtekening voor akkoord:    Handtekening voor akkoord: 
 
 
 
            


