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AANVRAAG TOT HULPVERLENING
Beantwoord deze vragen zo uitgebreid mogelijk a.u.b.
Graag in een apart dossier
1. Gegevens van de aanvrager
Naam en voornaam
Functie, organisatie, congregatie, nationaliteit
Adres
2. Gegevens projectverantwoordelijke
Geef de naam en het volledige adres van de persoon of organisatie die voor de
uitvoering van het project verantwoordelijk is. Functie, congregatie, nationaliteit
In welk land en in welke plaats wordt het project uitgevoerd?
3. Project
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Beschrijving van de streek (provincie, bisdom)
Informatie over de doelgroep
Economische situatie van de streek
Geef een gedetailleerde beschrijving van het project. Welke zijn de korte en
lange termijndoelstellingen van het project?
Wanneer wenst u met het project te starten en hoeveel tijd zal het project in
beslag nemen? Planning van de activiteiten, wanneer, uitgevoerd door?
Wat is de bijdrage (in geld en/of middelen) van de lokale bevolking in de
realisatie van het project?
Hoeveel bedraagt de gevraagde steun? Voeg een gedetailleerde begroting bij
van de kosten van het project (in euro’s), vergezeld van pro-forma facturen,
bestekken, offertes,… Vermeld tevens de eventuele steun toegezegd door
andere organisaties.
Wie, welke organisatie is verantwoordelijk voor het voortbestaan van het
project op langere termijn. Indien geen verantwoordelijke: is de doelgroep in
staat het project verder te zetten zonder externe hulp?

4. Inlichtingen over uw tussenpersoon
Naam
Adres
Land
Telefoonnummer

5. Bankgegevens

Naam begunstigde
Adres begunstigde
Rekeningnummer (IBAN)
SWIFTcode bank
Via intermediaire bank: Naam intermediaire bank
Adres bank
Rekeningnummer bank
SWIFTcode bank
Naam begunstigde
Adres begunstigde
Rekeningnummer begunstigde
SWIFTcode begunstigde
6.

Aanbeveling, handtekening en stempel van uw bisschop

7.

Handtekening van de aanvrager

8.

Plaats en datum van de aanvraag

Salvatoriaanse Hulpactie vzw
’t Lo 47
3930 Hamont
België
Tel.: 0032 11 445821
e-mail: info@salvatorhulp.org
website: www.salvatorhulp.org
Projecten die we niet ondersteunen zijn:
- Bouwprojecten
- Privé projecten
- Studiebeurzen
- Medicijnen
- Projecten die niet zelfvoorzienend zijn
- Transportkosten, lonen, onderhoudskosten …

