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Aanvraagformulier
PRO Onderzoek 

Gegevens aanvrager 
Achternaam

Voornaam 

Voornaamwoorden: hij / zij / hen / anders, t.w.*

Adres

Postcode/Plaats

Telefoon overdag

E-mail

Website

IBAN nummer **

Ten name van

* Niet verplicht.
** De subsidie wordt uitbetaald aan de aanvrager zelf, niet aan derde partijen. Als de aanvrager een 
rechtspersoon is (stichting, vereniging) dient een bankrekening te worden opgegeven die op naam van 
deze rechtspersoon staat. Tussen aanvraag en vaststelling van de subsidie kan niet van rekeningnummer 
worden gewisseld.

Gegevens onderzoek 
Titel 

Verwachte startdatum                                                        einddatum

Totaal aantal woorden voorstel inclusief samenvatting 

(samen maximaal 2.500 woorden) 
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Financieel overzicht/beknopte begroting
Totaal uitgaven   € 

Totaal inkomsten  €

•  Eigen inkomsten 

 (o.a. inkomsten uit project ) €
• Andere financieringsbronnen 

 (o.a. co-subsidies, sponsorgelden)

   €   aangevraagd     gehonoreerd

   €   aangevraagd     gehonoreerd

   €   aangevraagd     gehonoreerd

• Aan te vragen subsidiebedrag 

 bij Stroom Den Haag €

De bedragen dienen te worden ingevuld exclusief BTW 
(indien u geen BTW kunt verrekenen, kunt u contact opnemen met Stroom).

Meegestuurde documentatie

Indien er sprake is van een toekenning, gaat u akkoord met eventueel gebruik van 
 meegestuurde documentatie voor publicitaire doeleinden van Stroom Den Haag?

   Ja    Nee 

Voorwaarden voor aanlevering aanvraag en documentatie 
Hier leest u waaraan de aanvraag en overige bijlagen moeten voldoen: 

• Toelichting PRO Onderzoek voor de inhoudelijke criteria; 
• ‘PRO subsidies – formele criteria voor aanlevering aanvraag’ voor de praktische 

 aanwijzingen met betrekking tot de aanvraag, documentatie en bijlagen; 
• ‘PRO subsidies – algemeen’ voor informatie over o.a. de beoordeling, afhandeling, 

 betaling, declaratie en evaluatie; 
• de uitgebreide begroting bij deze aanvraag dient u op te stellen op basis van een model-

begroting. Deze is te downloaden via de website van Stroom. 
• Het aanvraagformulier, de samenvatting, het voorstel, de begroting en het beeld- 

materiaal worden digitaal ingediend.  

   Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld en ga akkoord met de voorwaarden  
en procedure zoals beschreven in de subsidiebrochure.

Naam

Datum

Mail het ingevulde formulier als attachment naar: prosubsidies@stroom.nl 
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