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Steunaanvraag Fifty One Club Geel 
 

Vooraf 
Fifty One Club Geel baseert zich op de bepalingen van een charter (zie bijlage) in haar beslissingen om 

Goede Doelen te ondersteunen. Dit formulier heeft als doel een goed beeld te kunnen vormen van uw 

initiatief, organisatie en aanvraag tot steun. 

 

Identificatie aanvrager 
Naam organisatie: 

Website: 

e-mailadres: 

 

Contactpersoon: 

e-mailadres: 

Telefoonnummer: 

 

Reden van de aanvraag 
Wat wil u met de steun van Fifty One Club Geel realiseren ? Wat is de geschatte kostprijs van het 

project (eenmalig of per jaar) ? 

 

 

 

 

 

 

Aan wie komt de steun uiteindelijk ten goede ? (voor wie doet u het ?) 

 

 

Heeft u andere financieringsbronnen voor dit project ? (welke en totaal bedrag van de financiering) 
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Relatie met Fifty One Club Geel 
Hoe bent u met Fifty One Club Geel in contact gekomen ? 

 

 

Is er verwantschap met een lid van Fifty One Club Geel ? (bent u partner, kind, ouder van een lid ?, is 

er een Fifty One-lid rechtstreeks betrokken bij uw organisatie (bestuur, medewerker, …)) 

 

 

Steunaanvraag 
Minimum vraag: 

Maximum vraag: 

Eenmalig voor een langere periode (aantal jaren ?): 

Is er ‘hefboomwerking’ mogelijk ? (met ‘hefboomwerking’ bedoelen we dat we onze steun extra kunnen 

laten renderen. Voorbeelden: een bedrijf mobiliseren dat extra voordelig materiaal wil leveren en 

samen met uw organisatie en onze club ook wil instaan voor de (gratis) installatie - een project dat leidt 

tot een jaarlijkse terugkerende kostenbesparing, …) 

 

 

 

 

Tegenprestatie 
Kunt u mensen mobiliseren om hulp te verlenen bij de organisatie van Fifty One Club Geel-

evenementen ? Hoeveel ? 

 

Bent u bereid deelnemers te rekruteren voor Fifty One Club Geel evenementen ?  

 

Datum aanvraag 
 

 

Bijlagen 
Voeg eventueel documenten toe om uw aanvraag te ondersteunen 


