AANVRAAGFORMULIER AANJAAGBUDGET RECREATIE&TOERISME WOERDEN 2020-2021
Volledig ingevuld mailen naar: koersgroeprent@gmail.com uiterlijk vóór 1 november, 1 februari, 1 juni,
of 1 september
Titel project:
Algemene gegevens
Organisatie
Naam Contactpersoon
Postadres aanvrager
Email
Telefoon
IBAN-nummer en
tenaamstelling rekening
projecthouder
Datum indienen aanvraag
Samenvatting projectaanvraag
Geef hieronder kort en bondig een toelichting op je project.
Voeg, indien nodig, bijlagen toe. Lees ook de toelichting bij dit aanvraagformulier!
Doel en doelgroep(en):
Wat en wie wil je bereiken?

Omschrijving van het project:
Wat ga je doen? Waar? En waarom doe je het zo?

Samenhang met thema’s uit de Koers recreatie & toerisme (zie hieronder):
Hoe draagt het project bij aan de koers voor recreatie & toerisme in Woerden? Wat is er nieuw of
bijzonder aan dit project, wat gaan we missen als het project niet doorgaat? Waarom vraag je een
bijdrage aan het aanjaagbudget en past het bij de koers?

Organisatie:
Omschrijf de organisatie (verantwoordelijkheden, taken, afspraken met welke
samenwerkingspartners/mede-aanvragers, e.d.)

Planning:
Wanneer ga je wat doen? Wanneer is het project klaar?
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Communicatie en PR:
Wat ga je doen aan communicatie en marketing, wanneer, hoe en met wie?

Begroting met toelichting:
Wat kost je project? Geef een korte toelichting.

Financieringsplan met toelichting:
Hoe financier je het project: met eigen bijdragen (al dan niet in natura), sponsoring, etc. Geef ook de
status aan (aangevraagd, toegezegd). Waar je wellicht nog meer aanvraagt en/of waar het niet
gelukt is. Geef hierbij ook aan of BTW al dan niet aftrekbaar is voor uw organsatie.

Beheer en continuïteit
Hoe zorg je voor beheer, onderhoud, eigendom e.d. ook na afloop van het project, welke afspraken
ga je maken/heb je gemaakt?

Ruimte voor nadere toelichting-opmerkingen

De vier benoemde thema’s zijn:
Sportief Startpunt, gericht op wandelen, fietsen en varen
Sprekende Historie, beleving van de Oude Hollandse Waterlinie, de Limes en het feestjaar
2022
Smakelijke Beleving, over de boerenmarktstad, kaasexperience, streekproducten,
festivals/evenementen
Samen verbinden en vertellen; zakelijk toerisme, Merk en identiteit van Woerden.
Zie voor de gehele nota “Samenwerken aan puur en gastvrij Woerden”:
https://www.woerden.nl/sites/default/files/koers%20r%26t%20woerden%202022_eindversie.pdf
Deze nota is op 21 april 2016 goedgekeurd door de gemeenteraad van Woerden
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