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Aanvraagformulier financiële impuls 
 

De Haagse Community tegen Eenzaamheid (HCtE) biedt haar 

deelnemers de mogelijkheid een financiële impuls aan te vragen 

voor een te organiseren initiatief, middels dit formulier.   

 

Voorwaarden voor een aanvraag: 

a) De aanvrager maakt onderdeel uit van een samenwerkingsverband van tenminste twee 

partners, waarvan er minimaal twee Haagse ondernemer zijn of namens een bedrijf 

participeren. Alle partners zijn deelnemer van de HCtE.  

b) De samenwerkingspartners ontwikkelen samen een initiatief om eenzaamheid te 

bestrijden onder hun klanten.  

c) De HCtE gaat uit van cofinanciering, door de betrokken ondernemers of bedrijven zelf, 

en eventueel via andere fondsen. De HCtE financiert daarom maximaal de helft van de 

begroting, met een maximum bijdrage van 2.500 euro per initiatief. 

d) Het bestuur van de Stichting HCtE beoordeelt de aanvragen. Het advies wordt schriftelijk 

toegelicht binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag.  

e) Een financiële en inhoudelijke verantwoording op basis van de afgesproken doelen en 

resultaten moet binnen drie weken na afloop van het project worden ingediend. 

Hiervoor dienen twee formulieren te worden gebruikt: ‘evaluatieformulier’ en 

‘bestedingsverklaring’.   

f) De samenwerkingspartners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het opstellen en 

indienen van een juiste verantwoording en ondertekenen deze.  
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1. Gegevens samenwerkingspartners (minimaal 2, zie voorwaarde a hierboven) 

 

 1e samenwerkingspartner 

Bedrijfsnaam:   

Naam contactpersoon:  

Functie:  

 Ondernemer 

 Vertegenwoordiger van een bedrijf   

 

2e samenwerkingspartner 

Bedrijfsnaam:   

Naam contactpersoon:  

Functie:  

 Ondernemer 

 Vertegenwoordiger van een bedrijf   

 

2. Gegevens contactpersoon namens dit samenwerkingsverband 

 

Naam: 

E-mail:  

Telefoonnummer:  

 

3. Beschrijving initiatief 

 

• Doelstelling:  

• Doelgroep: (denk aan leeftijdscategorie en/of stadsdeel etc.) 

• Omschrijving aanpak en uitvoering:  

• Verwachte resultaten:  

• Looptijd (start- en einddatum):  

• Rollen/verantwoordelijkheden van de verschillende samenwerkingspartners:  
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4. Financiën (zie voorwaarde c zoals hierboven beschreven) 

 

• Begroting: 

 

Kostenpost Totaalbedrag  Gevraagde bijdrage  Offerte bijgevoegd  

    

    

    

    

 

• Eventuele andere aangeschreven / aan te schrijven fondsen: 

• Eigen bijdrage samenwerkingspartners:  

• Eventuele offertes:  

 

 

Dit formulier kan (mits volledig ingevuld) worden ingediend bij de Haagse 

Community tegen Eenzaamheid, bereikbaar via 

info@communitytegeneenzaamheid.nl 
 

mailto:info@communitytegeneenzaamheid.nl

