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Tilburg University,  

Building C - kelder 

Warandelaan 2  Postbus 90153 

5037 AB  Tilburg  5000 LE  Tilburg 

 

Donatieverzoek 

Insturen naar: goeddoel@books4lifetilburg.nl 
 

Naam van de organisatie:  

Nummer Kamer van Koophandel:  

ANBI registratienummer  

en/of CBF registratienummer  

Contactpersoon:  

E-mailadres:  

Postadres:  

Telefoonnummer:  

Website:  

Bankrekeningnummer (NL):  

Ten name van:  

Gevraagd bedrag (max. € 2.000,-)  

Datum van de aanvraag:  

Naam vrijwilliger van Books 4 Life 
die de aanvraag ondersteunt: 

 

 
 
 

Doelstelling / werkzaamheden van de organisatie 
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Omschrijving van het project waarvoor de donatie is bestemd 

 

Begroting 
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VEREISTEN VOOR TOEKENNING VAN EEN DONATIE: 
 

 

1. De donatie moet ten gunste komen aan een specifiek, concreet project (niet opgenomen worden in 
de algemene begroting van de begunstigde organisatie). 
 

2. De begunstigde moet een organisatie, liefdadigheidsinstantie of stichting zijn zonder winstoogmerk 
(er mogen geen voorstellen ingediend worden ten behoeve van individuen). 
 

3. De begunstigde als bedoeld in artikel 2 moet een ANBI status hebben en/of zijn ingeschreven bij 
het CBF. 
 

4. Het te steunen project moet als doel hebben het bevorderen van de mensenrechten of het bestrij-
den van armoede. 

 
5. Een aanvraag voor een donatie kan alleen op de volgende manieren worden ingediend: 

A. Via een vrijwilliger van Books 4 Life, die een band heeft met de begunstigde organisatie. 
B. Via het bestuurslid van Books 4 Life dat belast is met de portefeuille Goede doelen.  

 
6. Alle onderdelen van het aanvraagformulier moeten volledig en naar waarheid zijn ingevuld. 

 
7. Het te steunen project hoort afgerond te zijn binnen 6 maanden na ontvangst van de donatie van 

Books 4 Life. De begunstigde organisatie brengt een tussentijds verslag uit indien de termijn van 6 
maanden wordt overschreden. 
 

8. De begunstigde organisatie verplicht zich, binnen twee maanden na afronding van het project, ver-
slag te doen aan Books 4 Life, in de vorm van een fotorapportage of schriftelijk stuk (dit kan ge-
bruikt worden voor de promotie van Books 4 Life).  
 

9. Een organisatie mag in een jaar maar voor één project een aanvraag indienen. 
 

10. Als een organisatie in een bepaald jaar een donatie heeft ontvangen, kan er in de drie daaropvol-
gende jaren geen aanvraag worden ingediend.  

 
Door het indienen van dit verzoek, verklaart de aanvragende organisatie, akkoord te gaan met de artikelen 
6 en 7 van de vereisten voor toekenning van een donatie.  
 

 
 
 
 


