
AANVRAAGFORMULIER

Algemeen

Naam organisatie

Adres organisatie

KvK nummer

ANBI nummer

Website

Aantal werknemers

Aantal vrijwilligers

Titel project

Contactpersoon

Email + tel contact

Functie contactpersoon

Startdatum project

Totale aanvraag in Euro

Datum van aanvraag

Organisatie omschrijving

maximaal 100 woorden, overall beeld van bedrijf/medewerkers/doelstellingen

Netwerk

maximaal 100 woorden, beschrijf de organisaties/bedrijven waarmee wordt samenwerkt
(zoals (toe)leveranciers, klanten, partners



Samenvatting waar ondersteuning Cirrus voor bedoeld is

maximaal 200 woorden

Achtergrond

Maximaal 100 woorden, Plaats de organisatie in context, beschrijf het ontstaan en de
ontwikkelingen.

Doelstellingen

Hoofddoel 3 zinnen

Subdoel max 5 stuks

Planning Geef in een tijdlijn met bulletpoints de doelstellingen weer

Omschrijving acties / benadering

Max 250 woorden

Urgentie

Beschrijf waarom dit plan nu gerealiseerd moet worden, 50 woorden

Projectplanning

Geef in een tijdlijn met bulletpoints de activiteiten weer

Team & Rollen

Geef de core competentie van het team weer, geef ook aan met wie en op welke wijze
samenwerkingen worden gezocht. Huidig organogram weergeven.



Geef aan hoe het team zichzelf gaat ontwikkelen als plannen gerealiseerd gaan worden,
beoogd organogram

Geef naam, website en contactpersoon samenwerkingspartners

Budget

Geef een korte versie van begroting & dekking, incluis co-financiers indien aanwezig

Beschrijf kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes (SWOT)

Liefst in een matrix

Blik op het verleden

Wie is/zijn initiatiefnemer(s). Naam en toenaam en zijn ze nog betrokken?

Wat was toentertijd de belangrijkste drijfveer om dit project of goed doel op te zetten, 100
woorden

Geef de belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van dit project weer tussen nu en 3 jaar
geleden (max 100 woorden)

Lessen om mee te nemen

Wat ging er goed, wat ging er fout en wat zijn de lessen (max 200 woorden)

Stappen naar de volgende fase

Geef aan met welke meetbare eenheden wij uw project periodiek kunnen evalueren
gedurende de eerste 3 jaar (max 150 woorden)



Geef aan welke stappen er de eerste twee jaar genomen kunnen worden ten aanzien van
het verdienmodel (co-financiering en/of verdienmodel), max 100 woorden

Op welke vlakken (bv specifieke kennis, fondsenwerving, marketing, juridisch) kan de
Cirrus Foundation - naast financiering - bijdragen?

Zijn er organisaties die hetzelfde doen? Nationaal ? Internationaal?

Lange termijn visie (3-5 jaar)

Geef aan welke resultaten er na drie jaar verwacht worden (max 100 woorden)

Links en/of beschrijvingen voorbeelden, cases, bijzondere aandacht

Geef aan waarom deze files van belang zijn te bekijken

Separaat aan te leveren

verkorte CV’s teamleider en teamleden

Jaarverslag

Uitgebreide financiële projectinformatie (begroting / dekking)

Aan te leveren na beoordeling maar voor toekenning

Recente kopie KvK inschrijving & statuten en van directie/bestuur een VOG verklaring

Namen en contactgegevens partners / samenwerkingsverbanden

Namen en contactgegevens klanten/afnemers/opdrachtgevers/relaties


