Ingevulde formulieren kunnen gestuurd/gebracht naar :
secretariaat@ecdebroekstreek.nl
Heirweg 10 te Balinge

Naam van het Project:
Korte omschrijving / samenvatting van het project:

Gewenste activiteit of product, beschrijf zo volledig mogelijk:

Voor/waar/wanneer/wie:

Wat is het doel (indien winstgevend project, wat gebeurd er met de winst)

Wie is de doelgroep (soort mensen, aantal, bijzonderheden):

Welke resultaten verwacht je van het project:
wat is het effect ervan op de duurzaamheid in de Broekstreek, wat is de noodzaak of het belang
van het project (met welke argumenten kunnen we leden energie coöperatie verleiden

Looptijd van het project: (begin- en einddatum)

Eventuele partners in het project / externe betrokkenen bij het project:
(met hun toegezegde of door jullie aangevraagde bijdragen)

Begrotingsomvang van het project: (dit graag in een aparte bijlage)
• Wat kost het (altijd een offerte vragen wanneer dit kan)
• Zijn er (indien van toepassing) garanties voor het onderhoud, verzekeringen, of
eventuele andere bijkomende kosten?
• Hoeveel geld is er al, wat dragen jullie zelf bij? (volledig overzicht huidige situatie
bank en/of Kas)
• Benodigde subsidie vanuit artikel 2 commissie: €
,
(Bij project gereed ontvangt de EC een financieel overzicht en een nota voor het toegezegde bedrag. Wanneer men een
product/middel ontvangt is dit uiteraard niet van toepassing)

Gegevens van de contactpersoon voor dit project:
Naam aanvrager
Functie
Adres

:
:
:

Telefoonnummer(s) :
E-mail
:
Bereikbaarheid
:
Naam van de officiële aanvrager/organisatie/stichting/vereniging van de “subsidie”:

Eventuele bijlagen: Extra informatie van belang voor leden energie coöperatie
(begroting, folder, foto, verhaal, ……..).

Vragen met betrekking tot verbinding met EC de Broekstreek en haar doelstelling.
De Energie Coöperatie De Broekstreek heeft als doel de streek te verduurzamen en de
sociale cohesie te versterken door duurzame projecten en initiatieven te realiseren.
Ondersteun je/ondersteunen jullie dit doel, hoe komt dit tot uiting :

Is de aanvrager lid (individuele aanvraag) of zijn er leden lid van EC de Broekstreek
en/of nemen ze stroom af via Energie/VANONS : (zo ja hoeveel)

Een bijdrage geven aan een project zien wij als een vliegwiel voor het project en voor de
groei van de coöperatie (meer leden en dus meer inkomsten die we weer 1 op 1 kunnen
gaan besteden in de Broekstreek aan mooie duurzame, sociale projecten). Hoe kan jouw
project bijdragen aan dit vliegwiel ?

-

Is het mogelijk zelf uitleg te komen geven bij het projectplan op de eerst
volgende ALV aan de leden ?

-

Is het mogelijk om bij toekenning een terugkoppeling te geven aan de leden
in een ALV vergadering binnen redelijke termijn volgend op de toekenning ?

