
Met dit formulier vraag je een subsidie aan voor een congres. Je kunt het formulier digitaal invullen,  
ondertekenen met je digitale handtekening en samen met een recent cv sturen naar info@zustervernede.nl  
 
Je verzendt dus 2 documenten:  
1. het ondertekende aanvraagformulier 
2. een recent CV

1  Titel van de publicatie 

   

 
  Je aanvraag betreft:
   de uitgave van een boek of dissertatie
   de uitgave van een bundel artikelen
   de uitgave van een boek of artikel 

2  Aanvrager
  Naam     

  Adres     

  Postcode     

  Plaats     

  Land      

  Telefoon    

  E-mailadres   

  Beroep/functie   

Subsidieaanvraag voor een publicatie  
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mailto:Met dit formulier vraag je een subsidie aan voor een onderzoeksproject. Dat kan een artikel of een groter project zijn. Je kunt het formulier digitaal invullen, ondertekenen met je digitale handtekening en samen met de andere 2 gevraagde documenten sturen naar info@zustervernede.nl. Je verzendt dus 3 documenten: 1.	Het ondertekende aanvraagformulier2.	Een aanbiedingsbrief3.	Een recent CV


3  Samenvatting publicatie
  Geef een samenvatting van de activiteit en omschrijf de vraagstelling, de relevantie, de doelgroep  
  en de aanpak (max. 150 woorden)

  

4  Verschijningsdatum

  Geef een indicatie van de datum waarop je publicatie zal verschijnen 

5  Publiciteit 

  Is er al iets bekend over de publiciteit voor de publicatie? 

  

6  Andere aanvragen

  Is deze of een vergelijkbare aanvraag recent elders ingediend? 
  Zo ja, bij welke instantie en wanneer wordt een beslissing verwacht?
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7  Gevraagd subsidiebedrag 
   Gevraagd bedrag 

8  Begroting
  Geef een inschatting van de te verwachten kosten en vermeld daarbij of er sprake is van cofinanciering.  
  Je mag deze begroting ook per mail meesturen

  

9  Ondertekening
  Ondertekening aanvrager 
 
 
             

  Datum         

   Let op! Stuur samen met dit ingevulde en ondertekende formulier het volgende mee:
   – recent CV
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