Aanvraagformulier financiële ondersteuning Rotterdamse PowerVrouwen
Ben of ken jij een PowerVrouw die in aanmerking wil komen voor een financiele bijdrage voor
haar idee, initiatief of project om Rotterdam nog mooier te maken?
Meld je dan nu aan door dit formulier in te vullen en vóór 1 april te mailen naar
info@rotterdammooiermaken.nl of per post op te sturen naar
Stichting Rotterdam Mooier Maken, Plaszoom 354, 3062 CL Rotterdam o.v.v. PowerVrouw
Voorwaarden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alleen volledig ingevulde en leesbare aanvragen worden in behandeling genomen.
De aanvraag dient uiterlijk 31 maart binnen te zijn bij de Stichting Rotterdam Mooier maken
Aanvragen worden digitaal gestuurd naar info@rotterdammooiermaken.nl of per post naar
Stichting Rotterdam Mooier Maken, Plaszoom 354, 3062 CL Rotterdam o.v.v. PowerVrouw
De PowerVrouw woont in Rotterdam en het project draagt op een positieve wijze bij aan de stad Rotterdam.
De aanvraag dient in het Nederlands te worden gedaan. Als men hulp wil bij Nederlands, dan kan er gemaild worden naar info@
rotterdammooiermaken.nl.
Stichting Rotterdam Mooier Maken steunt maximaal 50% van het project, met een maximum van € 5.000,- per project.
Stichting Rotterdam Mooier Maken behoudt zich het recht voor om aanvragen te weigeren
Uiterlijk 1 mei worden de geselecteerde projecten bekend gemaakt.
De geselecteerde PowerVrouwen zullen gevraagd worden hun project te presenteren aan de selectiecommissie en mogelijk tijdens
hét Rotterdam Gala.
Geselecteerde PowerVrouwen wordt gevraagd beschikbaar te zijn voor aanwezigheid tijdens het Rotterdam Gala op 21 mei 2022.
De selectiecommissie bestaat uit een afvaardiging van de Stichting Rotterdam Mooier Maken
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Uw gegevens worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt. Mocht u hier bezwaar tegen maken,
neemt u dan contact met ons op.

Contactgegevens van de PowerVrouw
Naam van de PowerVrouw
Adres
Email
Telefoon
Leeftijd
Contactgegevens aanvrager
Organisatie aanvrager
(indien van toepassing)

Contactpersoon voor aanvraag
Adres
Email
Telefoonnummer
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Projectaanvraag
Geef een korte omschrijving van het idee/initiatief/project (max. 250 woorden)

Welk probleem wordt er opgelost en/of welk positief effect wordt er bereikt met het idee/initiatief/
project (max. 75 woorden)

Is het een bestaand project?

ja

/

nee

Indien nee, wanneer gaat het van start
en wat is daar nog voor nodig?

Partners waarmee wordt samengewerkt
(indien van toepassing)

Wat zijn de totale kosten van het
project?
Welk bedrag wordt aangevraagd?
Waar wordt de financiering voor
gebruikt?
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