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AANVRAAGFORMULIER GELDEN ONDERNEMERSFONDS VLAARDINGEN 
 
Gegevens aanvrager:             
 
Naam GGO    : ___________________________________________________ 
  
Naam vereniging GGO   : ___________________________________________________ 
 
Naam en functie contactpersoon : ___________________________________________________ 
 
Correspondentieadres vereniging : ___________________________________________________ 
     
      ___________________________________________________ 
 
Telefoonnummer contactpersoon : ___________________________________________________ 
 
E-mailadres contactpersoon  : ___________________________________________________ 
 
IBAN rekeningnummer vereniging : ___________________________________________________ 
 
 
Beschrijving:              
 
Geef een korte beschrijving van het initiatief waarvoor u een financiering vanuit het Ondernemersfonds wilt 
ontvangen: Voeg de noodzakelijk bijlagen toe **.  
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
      
Kosten :              
 
Wat zijn de verwachte kosten voor dit initiatief ?  (Stuur een kopie van eventuele offertes mee met deze aanvraag) 

 
€ _________________________,________ inclusief BTW 

 
 
Toelichting:              
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
** Noodzakelijke bijlagen zijn:  
 
□ kopie van de uitnodiging voor de vergadering zoals bedoeld in punt 1 van de overeenkomst tussen de betreffende GGO of SGO en het OFV. 
□ lijst van ondernemers die uitgenodigd zijn voor de vergadering zoals bedoeld in punt 1 van de overeenkomst tussen de betreffende GGO of 

SGO en het OFV. 
□ exemplaar van de getekende notulen zoals bedoeld in punt 4 van de overeenkomst tussen de betreffende GGO of SGO en het OFV. 
□ offerte of proformafactuur. 
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Werkwijze Stichting Ondernemersfonds Vlaardingen:        
 
Stuur dit aanvraagformulier (ondertekend)  inclusief vereiste bijlagen retour aan het Ondernemersfonds 
middels:  
 
Post:       E-mail:       
Ondernemersfonds Vlaardingen   info@ofvld.nl 
Postbus 128 
3130 AC Vlaardingen 
 
Uw aanvraag zal tijdens de maandelijkse bestuursvergadering worden besproken.  
Na deze vergadering ontvangt u een reactie over de toekenning van de gelden. 
 
Indien het dagelijks bestuur akkoord gaat met de financiering voor uw aanvraag vanuit het Ondernemersfonds 
stellen wij het bedrag beschikbaar. Het Ondernemersfonds Vlaardingen kan de BTW terugvorderen vanwege 
een uitzonderingspositie. U kunt vanaf 1-1-2015 de facturen rechtstreeks naar het Ondernemersfonds laten 
sturen mits de facturen op naam staan van het Ondernemersfonds Vlaardingen. Wij zullen dan voor de 
betaling zorg dragen. U kunt daarom de trekkingsgelden netto inzetten. 

 

Toetsing:              
Het dagelijks bestuur van het Ondernemersfonds toetst uw aanvraag op een aantal voorwaarden, deze zijn: 

- Wordt de aanvraag gedaan door een GGO of SGO waarmee een overeenkomst is gesloten? 
- Is er aan alle voorwaarden voldaan? 
- Zijn alle bijlagen conform procedure? 
- Dient de aanvraag een collectief doel? 
- Is er voldoende budget binnen het trekkingsgebied van de betreffende GGO? 

 
 
Ondertekening:             
 
Datum aanvraag : _________________________ 
 
Naam GGO / SGO : ________________________________________________________________ 
 
 
 
Naam : ______________________________________ 
 
Functie :  ________________________ Handtekening :  ________________________ 
 
Naam : ______________________________________ 
 
Functie :  ________________________ Handtekening :  ________________________ 
 
 
 
 

(Naam, functie en handtekening van tenminste 2 personen die de aanvragende GGO of SGO rechtsgeldig vertegenwoordigen) 
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