INSCHRIJFFORMULIER STEEK ENERGIE IN DE BUURT!
EDITIE EMMEN
Inschrijven kan tot en met vrijdag 21 juni 2019.
Vul het inschrijfformulier in en stuur het samen met een begroting* van jouw project naar:
Per e-mail

NAM-communicatie@shell.com

Per post

Nederlandse Aardolie Maatschappij,
t.a.v. de afdeling Communicatie,
Postbus 28000, 9400 HH Assen

* Begroting
Een begroting dient als los document te worden bijgevoegd.
Onvolledig ingevulde inzendingen of inzendingen zonder begroting worden niet in behandeling genomen.

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Webpagina

(indien beschikbaar)

Projectnaam
Naam van vereniging/stichting

(indien van toepassing)

Heeft jouw idee betrekking op een project, voortdurend initiatief of voor sponsoring van een evenement?
project
voortdurend initiatief
evenement

(Hierna ‘project’ genoemd)

Wat is jouw rol met betrekking tot dit project?

Geef voor referentiedoelen een naam en contactgegevens waar wij contact mee kunnen opnemen.
Naam:
Telefoonnummer:
Link met het project:

zie ook volgende pagina

Geef een beschrijving van jouw project:

Mijn project:
komt ten goede aan de buurt of levert op een duurzame manier een bijdrage aan de gemeenschap,
heeft een sociaal/maatschappelijk karakter, wat buurtbewoners, jong en oud, verbindt, omdat ……..

Wat is de stand van zaken mbt de financiering van het project? (kruis aan wat van toepassing is, meerdere opties mogelijk)
Ik heb nog helemaal geen financiering.
Ik heb een deel van de financiering al rond.
NAM is de enige partij waar ik om financiering heb gevraagd.
Er zijn meerdere partijen die ik voor financiering heb benaderd.
Let op: indien er meerdere partijen meefinancieren, geef in je begroting duidelijk aan welk deel je door NAM vergoed wilt krijgen.

Wanneer wordt het project gerealiseerd? (Jouw project dient voor 1 juli 2020 te zijn gerealiseerd.)

Overtuig ons waarom jouw project onze financiële steun verdient.

Heb je een idee voor een tegenprestatie? Bijvoorbeeld het plaatsen van een NAM-logo in het
programmaboekje of op een website.

Aanvullende informatie over het project wat voor ons mogelijk van belang kan zijn.

NIET VERGETEN: Maak ook zelf een begroting en stuur dit los mee in.

Bewaar je ingevulde tekst
PCOE_70007

