Inschrijfformulier Juni Watermaand 2019
Gegevens aanvrager
Voorvoegsel en achternaam

m

Adres
Postcode en plaatsnaam
Burger Service Nummer (BSN)
Telefoon
e-mail

Telefoon

Gegevens organisatie/vereniging
Naam organisatie/vereniging
IBAN organisatie/persoon
Met welke organisatie, partners of sponsoren werkt u samen?
Naam

Naam

Naam

Naam

Naam

Naam

Omschrijving activiteit/evenement
Deze tekst wordt o.a. gebruikt voor de website en de facebookpagina van Juni Watermaand. Stuur ook een foto mee, zodat de informatie
compleet is. Deze tekst kunt u desgewenst ook naar de MooiLaarbeekKrant sturen voor extra promotie in de krant.
Organisatie/vereniging
Website
Facebook
Naam activiteit/evenement
Omschrijving activiteit/evenement

Datum

Tijd

Locatie
Verwacht aantal deelnemers/bezoekers
Doelgroep
Inzet vrijwilligers		

ja

nee

Aantal

v

Financiën
Wilt u de begroting van de uitgaven (kosten) apart toevoegen en hieronder de verwachte inkomsten invullen?
Entree

¤

Eigen bijdragen

¤

Sponsor of fondsenwerving

¤

Gewenste subsidie van Laarbeek* ¤
Overige inkomsten

¤

Totale inkomsten

¤

Totale uitgaven

¤

*Het gevraagde is niet standaard het toegekende. In maart of april beslist het college over uw aanvraag.
Merchandise
Indien u geen financiële bijdrage vraagt kunt u in aanmerking komen voor merchandise.
Wilt u merchandise?

ja

nee

Aantal
Juni Watermaand vlaggen
De Juni Watermaand vlaggen zijn verkrijgbaar op de gemeentewerf, Stater 4 in Lieshout. Sommige verenigingen hebben zelf vlaggen in
beheer. Voor onze inventarisatie zou het fijn zijn als u hier aangeeft hoeveel vlaggen u in bezit heeft.
Vlaggen in bezit?

ja

nee

Aantal
Opmerkingen

Let op!
• Wilt u dit aanvraagformulier volledig invullen? Beoordeling is alleen mogelijk met een volledig ingevuld formulier.
• Vergeet u niet de begroting van de uitgaven mee te sturen.
Druk het document af als
• Het college is bevoegd om nadere informatie bij u op te vragen.
pdf. Dan kunt u opslaan
• Het gevraagde is niet standaard het toegekende. In maart of april beslist het college over uw aanvraag.
en mailen.

Evenementenvergunning nodig? Kijk op www.laarbeek.nl voor meer informatie.
Wilt u dat uw evenement wordt vermeld op de evenementenborden, vraag het aan via www.laarbeek.nl.

PRINT

