Inleiding ter voorbereiding van een Repair Café
starterspakket
De aanvragen voor een Repair Café starterspakket vallen onder de categorie Sociale integratie van de
VINCI Foundation NL. De reguliere projectaanvragen kunnen alleen gehonoreerd worden als ze onder
een van onderstaande categorieën vallen.
1. Toegang tot de arbeidsmarkt
1.1. Integratie door middel van werk
1.2. Training en kwalificaties
1.3. Re-integratie projecten
2. Bouwen aan een betere samenleving
2.1. Jeugd en betrokkenheid bij de maatschappij
2.2. Sociale integratie
2.3. Toegang tot huisvesting
Locatie: De VINCI Foundation NL ondersteunt alleen nieuwe Repair Cafés in Nederland. Aanvragen
moeten ingediend worden via een medewerker of een gepensioneerde van een lokale vestiging
van VINCI.
Financiële support: De bijdragen van de Foundation zijn voorbehouden aan een startbedrag om de
initiële kosten voor het oprichten van een Repair Café en eventuele investeringsuitgaven in materiaal
(uitrusting, voertuigen, informatica, meubelen, enz.) Bedrijfskosten worden niet toegelaten in de
steunaanvraag.
Advies voor voorbereiding en indienen van uw aanvraag:
Uw verzoek zal geaccepteerd of geweigerd worden op basis van de informatie die u via het
aanvraagformulier indient:
- Alle onderdelen van het formulier moeten ingevuld zijn; geschreven formulieren worden niet
geaccepteerd.
- Het formulier mag maximaal 3 bladzijden bevatten.
- Het aanvraagformulier kan alleen ingediend worden via een VINCI medewerker of een
gepensioneerde in Nederland.
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RC STARTERSPAKKET AANVRAAGFORMULIER
(wordt ingevuld door de Foundation)
Project ontvangen:
Project nummer :

1. Persoonsgegevens
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
E-mail:
Tel:
Werkzaam (geweest) bij de business unit:
In vaste dienst sinds:
Gepensioneerd sinds:

2. Gegevens van de Stichting:
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
E-mail:
Website / Social Media:
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Wie zijn de bestuursleden:
Naam, titel en contactgegevens (tel. + e-mail) officieel vertegenwoordiger:
Naam, titel en contactgegevens (tel. + e-mail) contactpersoon voor dit dossier:
Aanvullende gegevens van de Stiching, nr. Kamer van Koophandel, e.d.
Datum indiening: …………..

Datum start Repair Café: ……………..

3. Plan van aanpak:
Omschrijving van de belangrijkste activiteiten om een Repair Café te starten:


Plaats waar u een Repair Café wil starten:



Hoe vaak vindt er een Repair Café plaats per kwartaal:



Is er een locatie beschikbaar:



Aantal actieve vrijwilligers dit jaar:

Documenten die u moet meesturen bij aanvraag als u heeft gehoord dat uw aanvraag in principe
is gehonoreerd door de VINCI Foundation NL:
- Oprichtingsakte van de Stichting
- Uittreksel KvK
- Aanmelding Repair Café International
- De volledige details van bestuursleden
- Bankgegevens

Dit aanvraagformulier met alle bijlage graag sturen naar:
VINCI Foundation NL
info@vincifoundation.nl

-3-

