Aanvraagformulier VOGIN Fonds
Met dit aanvraagformulier kun je financiële ondersteuning aanvragen bij het VOGIN Fonds (i.s.m.
GOFonds), tot € 100.000, per project. Aanvragen kunnen op twee momenten van het jaar worden
ingediend.
De eerstkomende deadline voor indiening is 1 februari 2019.
Als je een aanvraag indient, betekent dat dat jouw project aan alle criteria voldoet die zijn beschreven
in de Call for Proposal. Dat betekent onder meer dat het een innovatief idee is, op het gebied van
kennis & informatie(technologie), met maatschappelijke meerwaarde, binnen het thema (cultureel)
erfgoed.
Dit aanvraagformulier geeft de ruimte om het idee op een creatieve manier aan ons te presenteren.
Vertel ons wie jullie zijn, wat jullie idee is en wat je daarvoor nodig hebt!
*Vereist

1. Emailadres *

2. Voornaam contactpersoon *

3. Achternaam contactpersoon *

4. Adres en woonplaats *

5. Telefoonnummer *

6. Naam organisatie

Wie zijn jullie?
Een belangrijke voorwaarde is dat aanvragers beschikken over voldoende en aantoonbare capaciteit
en expertise om het project tot een succes te maken. De benodigde expertise is zoveel mogelijk in het
team aanwezig, aangevuld door een kwalitatief hoogstaand netwerk van samenwerkingspartners.
Vertel ons wie jullie zijn!

Welke mensen of organisaties zijn betrokken bij het project?
Vertel ons wie jullie zijn door 1 van de drie onderstaande velden in te vullen.
NB. Let goed op de aangegeven maximale aantallen (tekens, slides, minuten)! Zaken die dit
overschrijden worden niet meegenomen in de behandeling van de aanvraag.

7. 1. Beschrijf wie jullie zijn
Namen, organisaties, functies (max 2000 tekens)

8. 2. En/of upload een presentatie
Een bestand, maximaal 5 slides
Verzonden bestanden:
9. 3. En/of voeg een (Youtube)videolink toe
Maximaal 1 minuut video

Over het idee
Vertel ons over het idee door de onderstaande 8 vragen te beantwoorden. Je kunt er ook voor kiezen
dit te doen in de vorm van een tekstdocument, presentatie of video. De mogelijkheid om je bestand te
uploaden of een video link in te voegen vind je na de 8 vragen.
10. 1. Wat is de naam (of werktitel) van het
project?

11. 2. Wat is het idee?
Beschrijf kort wat het idee inhoudt en wat je hiermee wilt bereiken. Wat willen jullie gaan doen?
Wat wil je samen tot stand brengen? Wat is het doel? Wat is de gewenste impact (het gewenste
effect)? Wanneer is dit project een succes? (max. 1500 tekens)

12. 3. Waarom is dit belangrijk?
Schets in het kort het probleem of de behoefte waar het project zich op richt en de urgentie ervan.
Beschrijf wat het onopgeloste probleem of de niet vervulde wens/behoefte is waarvoor jij een
oplossing biedt. Wat is het nut, de noodzaak en de urgentie? (max. 1500 tekens)

13. 4. Voor wie?
Beschrijf voor wie dit initiatief bedoeld is. Wat is
de doelgroep? Wie heeft hier iets aan? Wie zit
hier op te wachten? Wie worden hier gelukkig
van? Wiens leven maak je hiermee beter?

14. 5. Welke waarde levert het?
Beschrijf wat de belangrijkste emotionele en functionele voordelen zijn. Hoe maakt dit het leven
van de doelgroep beter? Op welke manier levert dit project een bijdrage aan de oplossing van het
probleem of de behoefte van de doelgroep? (max. 1500 tekens)

15. 6. Hoe ga je het aanpakken?
Beschrijf kort hoe je het project denkt aan te gaan pakken. Wat is de geschatte looptijd? Welke
activiteiten ga je met dit project uitvoeren? En hoe wordt de doelgroep betrokken? (NB. Als het
project al gestart is, kun je dit hier ook aangeven) Max. 1500 tekens.

16. 7. Hoe blijft het project voortbestaan?
We ondersteunen levensvatbare projecten die (economisch) duurzaam worden ontwikkeld, zodat
zij kunnen voortbestaan na de financieringsperiode. Hoe biedt het project kansen om uit te
groeien tot een bruikbaar product of een bruikbare dienst die (op wat voor manier dan ook) voort
blijft bestaan, wordt ingebed en verder groeit als onze tijdelijke bijdrage ophoudt? Max. 100
tekens.

17. 8. Op welke manier draagt dit project bij aan onze doelstelling?
Onze doelstelling: het VOGIN Fonds wil de groeiende en onmisbare rol die kennis &
informatie(technologie) speelt zichtbaar maken, en de samenleving voorzien van kennis en kunde
om de rol van kennis & informatie(technologie) beter te begrijpen en de toepassing ervan beter in
te zetten. (Max. 1500 tekens)

De 8 vragen op een andere manier
Je kunt er ook voor kiezen om de antwoorden op de bovenstaande 8 vragen te laten zien in de vorm
van een tekstdocument, presentatie, website of video. Hieronder vind je de mogelijkheid om je
bestand te uploaden of een video link toe te voegen.
NB. Let goed op de aangegeven maximale aantallen! Zaken die dit overschrijden worden niet
meegenomen in de behandeling van de aanvraag.
18. Project idee uploaden
Beschrijf je project in maximaal 2 A4tjes en upload dit bestand. Of presenteer je project in
maximaal 10 slides. (Max. 100 MB)
Verzonden bestanden:
19. Voeg een videolink toe
Of laat je project zien in een video van maximaal
4 minuten.

Financiën
De onderstaande 5 vragen gaan over de financiën van het project.
Je kunt er ook voor kiezen om deze vragen te beantwoorden in een apart bestand. Na de vragen is er
ruimte om je bestand te uploaden.
20. 1. Wat zijn (globaal) de totale kosten van het
project?

21. 2. Welk bedrag vragen jullie aan bij VOGIN
Fonds?

22. 3. Waar wordt dit aan besteed?

23. 4. Wat is jullie eigen bijdrage?

24. 5. Wat zijn (eventuele) bijdragen van derden?

25. Financieel overzicht uploaden
Je kunt er ook voor kiezen om de bovenstaande 5 vragen te beantwoorden in een apart bestand.
Dit bestand kun je hier uploaden. Max. 2 A4tjes.
Verzonden bestanden:

Aanvraag indienen
Let goed op of je alle vragen hebt beantwoord, zodat wij alle gegevens hebben om je aanvraag te
kunnen beoordelen. Je ontvangt een automatische bevestiging van de ontvangst van je aanvraag.
Uiterlijk 1 maart 2019 ontvang je bericht van ons over de toekenning of afwijzing.

26. Eventuele aanvullende opmerkingen
Max. 500 tekens

Stuur mij een kopie van mijn reacties.

Mogelijk gemaakt door

