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Aanvraagformulier Stichting Katapult

1. Wie zijn jullie? (naam persoon of organisatie)

2. Wat willen jullie gaan doen? Wat is het plan?

3. Voor wie gaan jullie dit doen? Om hoeveel mensen gaat het?

4. Wat gaat jullie plan kosten? Is er een begroting? (graag bijvoegen)

5. Wat vragen jullie aan de Stichting Katapult? En wanneer is het nodig?

6. Wie neemt de eindverantwoordelijkheid voor het plan?

7. Wat en wanneer horen we er iets over terug?

8. Geef hieronder jullie contactgegevens.
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Rekeningnummer                                          t.n.v.



2Bladzijde  van 2

Aan de hand van bovenstaande gegevens bekijkt het bestuur van de Stichting Katapult of de aanvraag
wordt ingewilligd of afgewezen. Bij die beoordeling wordt gekeken of de activiteit past binnen en bijdraagt
aan de realisatie van de doelstellingen van de Stichting Katapult. Het bestuur streeft ernaar om  drie weken
na ontvangst van de aanvraag een gemotiveerde beslissing te geven.

Het bestuur van de Stichting Katapult.
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