BEFONDSING AAN PLAASLIKE EKONOMIESE

ONTWIKKELINGSORGANISASIES AANSOEKVORM
Khobab Wind Farm is verbind tot volhoubare groei van gemeenskappe deur middel van finansiële en niefinansiële betrokkenheid by gemeenskapsontwikkeling.
As jou organisasie die gemeenskap binne ’n 50 km radius van die Loeriesfontein-windkragaanleg dien kan jy
nou aansoek doen vir ondersteuning en befondsing deur ons ekonomiese ontwikkelingsprogram.
AANSOEKE: Stuur jou aansoekvorm aan vanessa.fredericks@mainstreamrp.com of lewer dit per hand by
Hoërskool Loeriesfontein in D.F Malanstraat in Loeriesfontein af.
Merk dit vir die aandag van Zanele Blakfesi of Devon Steenkamp van Mainstream PR.
VERDERE INLIGTING: Stuur ‘n epos aan vanessa.fredericks@mainstreamrp.com

AANSOEKER SE KONTAKBESONDERHEDE
Organisasie

Posisie

Skakelpersoon

Foonnommer

Posadres

E-posadres

INLIGTING OOR DIE ORGANISASIE
Wat is die aard van die organisasie? (Wat doen die organisasie?) Dui die korrekte opsie met ’n regmerkie aan.

Nieregeringsorganisasie (NRO)

Staatsgesubsidieerde organisasie

Privaatorganisasie

Ander (Spesifiseer)
Registrasienommer (Indien dit van toepassing is)
By watter soort aktiwiteite is die organisasie betrokke? Dui die korrekte opsie met ’n regmerkie aan:

Onderwys
Maatskaplike Welsyn

Vaardigheidsontwikkeling

Sport, kuns en kultuur

Gesondheidsorg

Verduidelik kortliks watter aktiwiteite die organisasie op ’n daaglikse basis by betrokke is:

Hoe lank bestaan die organisasie al?
Die voltooide aansoekvorm moet deur afskrifte van die organisasie se finansiële state vir die afgelope drie maande en
’n geldige belastingsklaringsertifikaat wat deur die Suid-Afrikaanse Inkomstediens uitgereik is vergesel word.

www.khobabwind.co.za

Is die begunstigdes in die Hantam-munisipaliteit geleë?

Ja

Nee

Waar is die begunstigdes?
Hoeveel begunstigdes is daar?
Hoeveel van die begunstigdes is swart Suid-Afrikaners?
Beskrywing van die begunstigdes
Vir watter tydperk sal die organisasie die begunstigdes tot voordeel strek?

AANSOEK OM ONDERSTEUNING
Gee ’n verduideliking van watter soort bystand verlang word

Watter bedrag verlang u vanaf die Khobab Wind Farm?
Wat is die tydsduur van die projek?
Verduidelik hoe bykomende befondsing begunstigdes sal help

Verduidelik hoe die organisasie van plan is om volhoubaar te raak

Hoe sal befondsing die breër gemeenskap tot voordeel strek?

BEPALINGS EN VOORWAARDES
Befondsing sal slegs oorweeg word vir projekte wat op sosio-ekonomiese ontwikkeling gefokus is - dit wil sê projekte
wat daarop gemik is om begunstigdes se kanse om vir hulself te kan sorg te verbeter.
Begunstigdes moet binne ’n 50 km radius van Loeriesfontein woonagtig wees.
Alle organisasies wat vir befondsing aansoek doen moet geregistreer wees en op ’n jaarlikse basis geoudit word.
Bewyse, in die vorm van stawende dokumentasie, moet beskikbaar gestel word.

OOREENKOMS EN HANDTEKENINGE
Hiermee verklaar ek, die aansoeker, dat die inligting wat hierbo verstrek is korrek en volledig is. Ek verstaan dat indien my
aansoek vir befondsing aanvaar word, enige valse stellings, weglating of ander wanvoorstellings wat ek ten opsigte van
my aansoek om befondsing gemaak het tot die beëindiging van die befondsingsooreenkoms kan lei.

NAAM (In drukskrif)

HANDTEKENING
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INLIGTING RAKENDE BEGUNSTIGDES VAN DIE ORGANISASIE

