
Bepaal welk bedrag 
je wilt aanvragen!
Je kunt een aanvraag indienen tot 
€1000,- €5000,- of €10.000,-. Bij 
aanvragen vanaf €5000,- verwachten 
we iets meer van je. Meer info 
hierover vind je in artikel 4 en 5 van 
de donatieregeling.

Tip: op zoek naar andere 
(subsidie-)potjes? Raadpleeg het 
fondsenoverzicht op onze website! 

Deel je idee!
Vul het contactformulier 
in op onze website 
frissewindheerlen.nl/contact
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Heb jij een gaaf idee 
voor Heerlen en 
kun je de volgende 
punten afvinken?  

Mijn idee brengt 
Heerlenaren samen.

Mijn idee zorgt ervoor dat 
het leven in onze stad 
fijner wordt!

Ik woon in Heerlen en wil 
als vrijwilliger, vanuit een 
amateurvereniging of 
vrijwilligersorganisatie 
mijn idee uitvoeren.

Maak kennis met een 
Frisse Wind coach!
Je bespreekt je idee met de coach 
van Frisse Wind. Jullie gaan samen 
op ontdekking hoe jij jouw idee tot 
leven kan brengen! Tip: lees alvast 
de donatieregeling op onze website 
frissewindheerlen.nl/hoe-werkt-het
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Van idee naar
een plan!
Werk met behulp van 
eventuele tips van de 
Frisse Wind coach 
jouw idee verder uit 
tot een concreet plan.

Vul het formulier in dat je ontvangt van je coach. Hij/zij 
kijkt mee hoe we jouw aanvraag zo kansrijk mogelijk 
maken. Lees ook de algemene voorwaarden op onze 
website nog even door voordat je ondertekent!

En nu afwachten!

Wil je weten hoe en door wie jouw aanvraag 
wordt beoordeeld? En hoe lang het duurt? Zie 
donatieregeling artikel 5, 6, 7 & 8.

Wordt je donatieaanvraag toegekend en ontvang 
je een donatie? Je coach blijft betrokken bij de 
organisatie van jouw initiatief!

Maak je aanvraag klaar voor de 
toewijzingscommissie!  

Je levert het ingevulde en ondertekende 
aanvraagformulier in bij je coach. 
Eventueel met aanvullende documenten, 
afhankelijk van de hoogte van het 
bedrag dat je aanvraagt. 


