Voordat u een aanvraag kan doen moet u eerst akkoord gaan, zaken
geregeld zoals hier beschreven.

Verplichtingen aanvrager:
1) "De aanvrager verstrekt samen met het subsidieaanvraagformulier de
volgende gegevens:
a. Gegevens over de financiële positie van de aanvrager (begroting,
jaarcijfers).
b. Projectplan van het te financieren project en een bijhorende
begroting.
c. KvK nummer en website van organisatie (mits van toepassing)
d. De geschatte impact die het project gaat hebben. Hoeveel kinderen
/ volwassenen / ouderen, worden met het project bereikt?"
2) "Als de aanvrager voor het project bij andere organisaties subsidies
aangevraagd heeft of gaat aanvragen verstrekt de aanvrager hier een
overzicht van."
3) De aanvrager verplicht zich bij toekenning van de subsidie de naam van
Stichting BeSt op een of andere wijze te vermelden in de promotie van het
project. De aanvrager geeft aan hoe dit aan te zullen pakken
(bijvoorbeeld: het vermelden van Stichting BeSt op de website van de
organisatie)
4) De aanvrager geeft aan hoe terug te rapporteren naar Stichting BeSt mbt
het project. Het toevoegen van foto's die Stichting BeSt mag gebruiken
voor sociale media wordt op prijs gesteld.
5) De aanvrager geeft aan hoeveel procent van het project al gefinancieerd is
en welk aandeel de schenking van Stichting BeSt zou hebben.
6) De aanvrager geeft aan hoe bij Stiching BeSt te zijn gekomen.

Zie volgende pagina →

Aanvrager gaat akkoord met:
De aanvrager dient minimaal twee maanden voor aanvang van
het project een ondertekende aanvraag in via de website van
Stichting BeSt of via de post.
De aanvrager maakt gebruik van het subsidieaanvraagformulier
op www.stichtingbest.nl/subsidie of dient zijn aanvraag via de
post in.
"Wijzigingen en vertragingen in de uitvoering van het project
dienen vooraf schriftelijk te worden voorgelegd aan het Bestuur
van Stichting BeSt."
De aanvrager verantwoord alle uitgaven die binnen het project
zijn begroot.
De aanvrager verplicht zich bij toekenning van de subsidie te
voldoen aan de vereiste rapportage verplichtingen na afloop van
het project. Uiterlijk na drie maanden na afloop van het project
wordt een inhoudelijke en financiële eindrapportage aan Stichting
BeSt toegestuurd.

