HULPAANVRAAG voor INSTELLINGEN
Voor welke PCI Locatie is deze aanvraag? (aankruisen)
¨Bunnik - ¨Cothen – ¨Houten/’t Goy – ¨Odijk – ¨Schalkwijk – ¨Werkhoven - ¨Wijk bij Duurstede
Gegevens van de instelling
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Naam contactpersoon
Wat is de reden voor de hulpvraag
Korte omschrijving
Toelichting

Vorm van hulpaanvraag
¨ Financieel Welk bedrag heeft u
nodig
Korte omschrijving
waarvoor
¨ Anders

€

Korte omschrijving

Heeft u de aanvraag ook ingediend bij andere instanties? ¨ Ja ¨ Nee
Indien Ja, welke?
Aanvraag betreft een
¨ Gift
¨ Lening
¨ Renteloos
¨ Rentedragend
Mogelijkheden
voor terugbetaling?
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Inzicht in doelstelling en financiën.
Bij dit aanvraagformulier dient een recent jaarverslag en jaarrekening te worden bijgevoegd. Indien niet
aanwezig op een bijlage inzicht geven in de doelstelling en de financiën van uw instelling.
Overige relevante informatie. Graag bijvoegen en hieronder vermelden.
Soort informatie
Omschrijving

In het kader van de privacywet AVG worden persoonsgegevens uitsluitend
gebruikt en zorgvuldig beheerd om deze aanvraag te kunnen behandelen.
Caritas werkt nauw samen met andere organisaties. Mocht het nodig zijn
dan bespreken wij uw aanvraag met hen. Door deze aanvraag te
ondertekenen geeft u ons toestemming om met deze organisaties te
overleggen.
Aldus naar waarheid ingevuld
Datum
Handtekening

Bestuursfunctie

Deze aanvraag met eventuele bijlagen versturen naar de locatie van uw keuze.
Locatie
Bunnik
Cothen
Houten / ’t Goy
Odijk
Schalkwijk
Werkhoven
Wijk bij Duurstede

Adres
Stationsweg 36
Rozenplantsoen 17
Loerikseweg 10
Nicolaaslaan 1
Jonkheer Ramweg 18
Herenstraat 11
Klooster Leuterstraat 35

Postcode
3981 AD
3945 BW
3992 AD
3984 JA
3998 JP
3985 RP
3961 AX

In te vullen door PCI-locatie
Aanvraagnummer
Goedkeuring door locatiebestuur d.d.
Bij penningmeester ingediend d.d.
Akkoord penningmeester d.d.
Uitgevoerd d.d.
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Plaats
Bunnik
Cothen
Houten
Odijk
Schalkwijk
Werkhoven
Wijk bij
Duurstede

Email
bunnik@pcipj23.nl
cothen@pcipj23.nl
houten@pcipj23.nl
odijk@pcipj23.nl
schalkwijk@pcipj23.nl
werkhoven@pcipj23.nl
wijkbijduurstede@pcipj23.nl

