
Aanvraagformulier Fonds eigen initiatief 
 
Beste aanvrager, 
 
Allereerst willen we je hartelijk bedanken voor je aanvraag op het Fonds eigen 
initiatief. Tijdens de ALV van 24 januari 2011 is er een Fonds eigen initiatief 
ingesteld. Leden van L.P.S.V. „Aesculapius” kunnen een aanvraag doen op dit 
fonds om een initiatief dat toegankelijk is voor alle leden of ten goede komt aan 
alle leden te organiseren. Het initiatief dat je wilt organiseren moet een 
toevoeging zijn op de reeds bestaande activiteiten van L.P.S.V. „Aesculapius”. Je 
aanvraag zal worden beoordeeld door de Reglementencommissie, de 
Kascommissie en het bestuur, alle zullen één stem mogen uitbrengen. 
 
Je aanvraag moet minimaal zes weken voor het initiatief dat je wilt organiseren 
ingeleverd worden bij het bestuur. Het is verstandig om je initiatief met het 
bestuur te overleggen voordat je een aanvraag doet. Het bestuur heeft inzicht in 
alle activiteiten die nog komen gaan en zal informatie kunnen geven over het 
draagvlak van het initiatief dat je wilt organiseren. Ook kan er gekeken worden 
naar een eventuele datum waarop het initiatief zal worden uitgevoerd. 
 
De aanvraag moet tweemaal schriftelijk en eenmaal digitaal worden ingeleverd 
bij het bestuur. Het bestuur zal de aanvraag distribueren naar de 
Reglementencommissie en de Kascommissie. De aanvraag zal binnen tien 
werkdagen worden beoordeeld. De aanvraag kan positief, negatief of 
aanhoudend worden beoordeeld. Als de aanvraag positief wordt beoordeeld, 
wordt er ingestemd met de aanvraag. De Reglementencommissie, de 
Kascommissie en het bestuur zullen gezamenlijk de bijdrage van het fonds 
‘eigen initiatief’ bepalen. Als een aanvraag negatief wordt beoordeeld, wordt de 
aanvraag afgewezen. De aanvrager zal een motivatie ontvangen met de reden 
van de afwijzing. De aanvrager is vrij om een nieuwe aanvraag in te dienen met 
een initiatief. Als een aanvraag aanhoudend wordt beoordeeld, wordt er nog 
geen definitief oordeel gegeven over de aanvraag. Dit kan komen doordat de 
aanvraag naar de mening van de Reglementencommissie, de Kascommissie en 
het bestuur onvoldoende is uitgewerkt. Er zal worden aangegeven op welke 
punten de aanvraag tekort schiet. De aanvrager zal binnen tien werkdagen de 
aanvraag aanpassen en opnieuw inleveren. Hierna zal de aanvraag opnieuw 
worden behandeld door de Reglementencommissie, Kascommissie en het 
bestuur en zal de aanvraag opnieuw beoordeeld worden. 
 
Een aanvraag moet aan een aantal voorwaarden voldoen. In de aanvraag moet 
concreet worden uitgelegd welk initiatief je wilt gaan uitvoeren. Het initiatief 
moet een toevoeging zijn op de al bestaande activiteiten van L.P.S.V. 
„Aesculapius”. Het initiatief moet voor alle leden toegankelijk zijn of ten goede 
komen aan alle leden.  
 
De aanvraag moet een motivatie bevatten van minimaal 150 woorden en 
maximaal 250 woorden. In deze motivatie moet duidelijk naar voren komen wat 
de toegevoegde waarde van het initiatief is voor L.P.S.V. „Aesculapius”.  
 



Er moet een begroting aan de aanvraag worden toegevoegd. In deze begroting 
moet staan hoeveel het initiatief zal gaan kosten, wat de kosten zijn voor 
deelname aan het initiatief, hoeveel deelnemers je ongeveer verwacht en welke 
bijdrage je aanvraagt van het fonds ‘eigen initiatief’. Het aangevraagde bedrag 
dient in verhouding te staan tot de kosten van de activiteit en het aantal 
deelnemers aan de activiteit. De Reglementencommissie, de Kascommissie en 
het bestuur bepalen het uit te keren bedrag. Het aangevraagde bedrag zal alleen 
worden uitgekeerd bij een negatief saldo met een maximum van het 
aangevraagde bedrag.  
 
We wensen je veel succes met het doen van je aanvraag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De Reglementencommissie, de Kascommissie en het bestuur 
 
 
Aanvraagformulier fonds ‘eigen initiatief’ 
 
Namen aanvragers  

Datum aanvraag  

Handtekeningen  

Uitleg Initiatief  



Motivatie (tussen de 150 en 250 woorden) 
 
 



Voorbeeld Begroting 
 
 

     

 Inkomsten      

 Deelnemersbijdrage (X * €  ) ^ €   

 Fonds 'Eigen Initiatief' ^^ €   

        

 Totaal €   

     

     

 Uitgaven      

 Initiatief ^^^ €   

     

        

 Totaal €   

     
 
^ X * €. Vermeld de verwachte opbrengst van de deelnemersbijdrage. Vermeld 
het aantal deelnemers dat je verwacht en de kosten per deelnemer. 
^^ Vermeld het bedrag waarvoor je een aanvraag doet. 
^^^ Vermeld de kosten van het initiatief.  
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