Aanvraagformulier
Studieverenigingen

den aan de Faculteit Business en
Economie een aanvraag doen voor
een bijdrage uit het schoolfonds.

Waarom dit formulier?
Met dit formulier een studievereniging die is erkend door de Hogeschool van Amsterdam en verbon-

Vragen?
Kijk voor meer informatie op de
website van het schoolfonds of
stuur een e-mail naar het bestuur.

Dit gedeelte wordt door de secretaris van het schoolfonds ingevuld.
Datum ontvangst

Beoordeling

01
1.1 Voor welke studievereniging wordt deze aanvraag gedaan?
Naam vereniging
KvK-nummer
1.2 Aan welke opleiding is de studievereniging verbonden?
Naam opleiding
1.3 Hoe veel leden heeft de vereniging?
Aantal leden
Toelichting 1.4

1.4 Wordt de studievereniging erkend door de Hogeschool van Amsterdam?

In de statuten van het schoolfonds is
opgenomen dat alleen door de
Hogeschool van Amsterdam erkende
studievereniging aanspraak kunnen
maken op de bijdrage

Ja
Nee, leg uit:

02
Toelichting 2.1 t/m 2.3
Om de vereniging te bereiken is het
belangrijk dat het schoolfonds beschikt over de actuele contactinformatie van de vereniging.

2.1 Beschikt de vereniging over een bezoekadres?
Nee
Ja, vul in:

2.2 Wat is het postadres van de vereniging?
Zelfde als bezoekadres
Anders, vul in:

2.3 Wat zijn de overige contactgegevens van de vereniging?
E-mailadres
Website
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03
Toelichting 3.1

3.1

Gelieve de informatie goed te controleren. Overschrijvingen naar een
verkeerd rekeningnummer kunnen
niet ongedaan worden gemaakt.

Naar welke rekening kan de bijdrage worden overgeschreven?
Naam Bank
SWIFT/BIC
IBAN-Rekeningnummer

Toelichting 02.2

3.2

Financiële middelen uit het schoolfonds zijn bedoelt volledig bij de
student terecht te komen. Het
schoolfonds heeft er alle balang bij
dat de verenigingen financieel gezond zijn

Heeft de studievereniging in het afgelopen jaar over een negatief banksaldo beschikt?
Nee
Ja, licht toe:

04
Toelichting 4.1 t/m 4.6
Indien er minder dan zes bestuurders zijn, kunnen de overige velden
leeg worden gelaten. Indien er meer
zijn, dient alleen het hoofdbestuur
te worden ingevuld.

4.1

Bestuurder 1
Achternaam
Voorletter(s)
HvA-studentnummer
Functie
E-mailadres

Telefoonnummer
4.2

Bestuurder 2
Achternaam
Voorletter(s)
HvA-studentnummer
Functie
E-mailadres
Telefoonnummer

4.3

Bestuurder 3
Achternaam
Voorletter(s)
HvA-studentnummer
Functie
E-mailadres
Telefoonnummer

4.4

Bestuurder 4
Achternaam

Voorletter
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HvA-studentnummer
Functie
E-mailadres
Telefoonnummer

05
Toelichting 5.1 en 5.2

5.1

De ondergetekende verklaart dat het bestuur van de vereniging kennis heeft genomen
van de eisen welke worden gesteld bij de toekenning van de bijdrage.

5.2

De ondergetekende verklaart dat de vereniging de aanvraagvoorwaarden accepteert.

5.3

De ondergetekende verklaart dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld.

De aanvraagvoorwaarden zijn te
vinden via de website.

Achternaam en voorletter(s)
Datum
Handtekening

06
6.1

Stuur dit aanvraagformulier ingevuld en ondertekend naar:
Per post:
Stichting Schoolfonds FBE
Postbus 19123
1000 CG Amsterdam
Digitaal:
www.schoolfons-fbe.nl/aanvragen

Toelichting 6.2
Hiernaast kunt u controleren of alle
bijlagen die voor de aanvraag noodzakelijk zijn, zijn bijgevoegd.

6.2

Bij de aanvraag vragen wij om:
De volgende bijlagen dienen altijd te worden meegezonden:
- Een kopie van de erkenning van de Hogeschool van Amsterdam
- Een kopie van de inschrijving van de vereniging bij de Kamer van Koophandel
Het bestuur van de Stichting Schoolfonds FBE kan om aanvullende documenten en/of
bewijsstukken vragen.
Wanneer dit aanvraagformulier met bijlagen door de Stichting Schoolfonds FBE is ontvangen, zal deze binnen twee werkweken door het bestuur worden behandeld. Het
bestuur van de vereniging zal per e-mail op de hoogte worden gehouden van de stand
van zaken rondom de aanvraag.
Wanneer een of meer van de bovenstaande gegevens veranderen, verzoeken wij dit
per e-mail door te geven via bestuur@schoolfonds-fbe.nl.
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Toelichting 7

07

Indien er te weinig ruimte is voor de
toelichting kan deze ruimte hiervoor
worden gebruikt. Graag wel verwijzen naar het vraagnummer.
Deze ruimte kan ook door de Stichting Schoolfonds HES worden gebruikt voor aantekeningen.
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