WINTHROP CURIEL FONDS
Fonds op Naam

AANVRAAGFORMULIER

(Particulier)

Postbus 4673 of Kaya Fraternan di Skèrpènè 1, Curaçao /
T: (+5999) 767.1584 / E: wcurielfonds@pbccaribbean.com /
www.pbccaribbean.com
Naam aanvrager: ……………………………..................Relatie:..…………….
Geboorte datum: …………………………………………………………………...
Geboorteland: ……………………………............................................................
Correspondentieadres: ………………………………………………………….
Tel.: …………………………….. Mobiel: ……………………………………….
E-mail: ……………………………………………………
Bank- en rekeningnr.: ..…………………………………………………………..
Referentie:
Naam: ………………………………………………………………………
Tel.: ……………………………… Mobiel: …………………………......................
E-mail: ……………………………………………………………………..

Projectnaam: ………………………………………………………………………….
Aanvrager niet invullen
De aanvraag dient ter financiële ondersteuning van initiatieven op het gebied van muziek, drama
en dans en/of ter stimulering van de muzikale of artistieke ontwikkeling van jongeren tot en
met 35 jaar.
Met dit formulier kunt u een bijdrage aanvragen voor projecten welke vallen onder de doelstelling
van het Winthrop Curiel Fonds. Het Winthrop Curiel Fonds kan alleen aanvragen in behandeling
nemen indien:
•
het project op het werkterrein van het Fonds ligt;
•
er nog geen kosten voor het project zijn gemaakt of verplichtingen zijn aangegaan;
•
de aanvraag minstens één week vóór de vergadering compleet is ingediend
zodat het Fonds een weloverwogen beslissing kan nemen.
Vergaderingen worden in principe gehouden op de derde dinsdag van elke maand.
1.
Vul het formulier volledig in, zodat wij uw aanvraag vlot kunnen beoordelen.
2.
Onderteken het formulier.
3.
Maak voor uzelf een kopie van het formulier.
4.
Stuur een gespecificeerde opgave van de kosten voorzien van offertes voor het project
waarvoor u een bijdrage vraagt.
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BIJDRAGE
Waarvoor en met welk doel wordt een bijdrage gevraagd?
…………….………………………………………………………………………………
Concrete activiteiten aangeven waarmee u uw doel wilt bereiken:
……………………………………………………………………………………………
Ondernomen stappen:
…………………………………………………………................................................
KOSTEN
Totale kosten:
(specificaties/offertes bijvoegen)

NAf. ……………………………

Is er al een deel van deze kosten gedekt?
o Nee
o Ja
Indien ja, bedrag aangeven:
Gewenste financiële bijdrage:

NAf. ……………………………..
NAf. ……………………………..

OVERIGE VRAGEN EN ONDERTEKENING
Heeft u elders een aanvraag hiervoor ingediend?
o Ja
o Nee
Hoe werd u op het Winthrop Curiel Fonds attent gemaakt?
o Website
o Krantartikel
o Anders, namelijk
Dit formulier dient door aanvrager te worden ondertekend die hiertoe bevoegd is
Naam: ……………………………………………………..
Handtekening: ………………………………………...
Datum: ……………………………………………………
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