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AANVRAAGFORMULIER AKKER 

PROJECTONDERSTEUNINGSFONDS 

Voor een goede verwerking vragen wij u dit aanvraagformulier volledig in te vullen en 

zowel digitaal als op papier bij ons in te dienen. Let op. Dit formulier bestaat uit 2 

pagina’s. Niet compleet ingevulde formulieren kunnen wij niet in behandeling nemen. 

 
Datum aanvraag:   ………………………………………………………………… 
 
 
Gegevens aanvrager 
 
Instelling/naam organisatie:  ………………………………………………………………… 

Straat:     ………………………………………………………………… 

Plaats en postcode:   ………………………………………………………………… 

Telefoon:    ………………………………………………………………… 

Website:    ………………………………………………………………… 

Emailadres:    ………………………………………………………………… 

Contactpersoon:   ………………………………………………………………… 

Telefoonnummer contactpersoon: ………………………………………………………………… 

 
Aan welke reguliere kerk(en) in de gemeente Twenterand en omgeving is uw 
instelling/project verbonden?  
 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Dit formulier gaat verder op pagina 2. 
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Projectgegevens 
 
Aan de hand van onderstaande punten vragen wij u een korte omschrijving te geven van het 
doel en de tijdlijn. Wij vragen u deze projectgegevens uit te werken in een aparte 
motivatiebrief. Die brief kunt u samen met dit formulier inleveren. De punten om toe te 
lichten: 
 

• Hoe is het project gericht op evangelisatie en/of diaconaat? 

• Wanneer wordt de bijdrage gedurende komend jaar besteed? 

• Welk bedrag heeft u nodig? Als dat mogelijk is, vragen wij u een korte begroting en 

motivatie toe te voegen. 

• Welk deel van de bijdrage is eventueel in Akkerbonnen te gebruiken? 

• Wie financieren er naast eventueel het Akkerfonds nog meer mee in dit project? 

• Wat gebeurt er met het project als het Akkerproject ondersteuningsfonds niet mee kan 

financieren? 

• Welke personen kunnen de eventuele uitreiking van de ondersteuningscheque bijwonen? 

• Wanneer en wat kunt u ons achteraf sturen aan communicatie over de ondersteuning 

voor onze vrijwilligers? Denk hierbij aan foto’s, film of ander beeldend materiaal. 

 
Bankgegevens 
 
Naam instelling:   ………………………………………………………………… 

IBAN rekeningnummer:  ………………………………………………………………… 

 
Ondertekening 
 
……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 

Plaats   datum   naam   handtekening 
 
 
 
Stuur dit formulier voor 1 april digitaal en in print naar:  
 
Bestuur De Akker 

Akkerproject ondersteuningsfonds 

Westeinde 305 

7671 ES  Vriezenveen 

 

info@akkerboek.nl 

 
 

Hartelijk dank voor uw aanvraag. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. 


