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Aanvraagformulier Coöperatiefonds
Rabobank Hilversum-Vecht en Plassen

Vul het aanvraagformulier in en stuur het automatisch naar ons via de verzendknop onderaan het formulier. U kunt 
het ingevulde formulier ook opslaan en als bijlage per e-mail aan ons verzenden: cooperatie@hvp.rabobank.nl.

Gegevens organisatie
Naam organisatie

Vestigingsplaats

Contactpersoon

Correspondentieadres

Telefoonnummer (overdag)

Mobiel telefoonnummer

E-mailadres

Website

Wie heeft er zitting in het bestuur?

Sinds wanneer bestaat de organisatie?

Wat zijn de doelstellingen van de organisatie?

Omvang van de gewenste bijdrage?
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Gegevens project
Naam project

Omschrijving en doel van het project

Waarom is het project van maatschappelijk belang?

Wie zijn betrokken bij de realisatie van het project?

Welke doelgroep wilt u met het project bereiken?

Welke andere subsidieverstrekkers zijn bij het project betrokken?

Op welke manier wordt het project in de publiciteit gebracht?

Mail het volledig ingevulde formulier naar cooperatie@hvp.rabobank.nl.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?
 – U stuurt het aanvraagformulier voor eind juni in.
 – Binnen 2 weken ontvangt u een bevestiging van ontvangst.
 – In september wordt de afdelingsvergadering gehouden, waarin uw aanvraag aan de leden wordt voorgelegd.
 – Begin oktober ontvangt u bericht of uw aanvraag is gehonoreerd.
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Valt uw project binnen het werkgebied 

van de bank?

Doet u een aanvraag namens een rechtspersoon 

zoals een vereniging of stichting?

Heeft het project een commercieel, feestelijk, 

politiek of religieus doel? 

Is het een eenmalig project? 

Mogelijk kunt u een aanvraag 

indienen voor sponsoring. Kijk voor 

informatie op rabobank.nl/hvp

U komt helaas niet 

voor het Rabobank 

Coöperatiefonds in 

aanmerking. 

Betreft de aanvraag exploitatie- of loonkosten 

van de aanvrager?

Is het project maatschappelijk gezien van belang? 

U kunt nu een aanvraag doen voor het Rabobank 

Coöperatiefonds.

Is het project afgerond? 

Is de bijdrage die u aan de Rabobank vraagt 

maximaal 50% van de totale kosten voor het project?

Lopen er voor het project andere aanvragen 

binnen Rabobank Hilversum-Vecht en Plassen? 

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Komt uw project 

in aanmerking 

voor een bijdrage 

uit het Rabobank 

Coöperatiefonds?
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