1. Gegevens organisatie & contactpersoon
Naam organisatie
Achternaam*
Voorletter(s)*
Postadres*
Postcode*
Emailadres*
Website
2. Naam project*

3. Omschrijving van de organisatie

Indien van toepassing, geef hier een korte omschrijving van de organisatie waarin u de doelstelling van
de organisatie vermeldt.

4) Heeft u eerder een aanvraag ingediend bij de IAAF?*
Ja, in (maand en jaar aanvraag):
Ja, meerdere keren
Niet eerder aangevraagd
5) Inhoudelijke omschrijving van het project*

U kunt hier ook verwijzen naar een bijlage als u in het tekstvak onvoldoende ruimte heeft voor de omschrijving

6) Doel van het project*

Beschrijf kort het doel van het project.
A. Welk resultaat hoopt u op korte termijn met het project bereiken?
B. Aan welke bredere (maatschappelijke) positieve ontwikkeling tracht u hiermee bij te dragen?
Geef hierbij ook de relatie tussen uw project en de doelstelling van de IAAF aan (te vinden op de
website: https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/stichtingen/stichting-isaac-alfredailion-foundation-iaaf).

7) Betreft de aanvraag een publicatie?*

Zo ja, geef aan of deze Open Access gepubliceerd zal worden. Indien de publicatie niet Open Access gepubliceerd
zal worden graag toelichten. Heeft u al een tijdschrift of uitgever benaderd? Zo ja, is de publicatie peer reviewed?

8) Wie is (zijn) de doelgroep(en) van dit project*

Geef bij tentoonstellingen, lezingen, seminars, etc. ook aan hoeveel bezoekers of deelnemers u
verwacht.

9) Op welke wijze gaat u de doelgroepen benaderen?*

Indien mogelijk, op welke wijze zal u het logo van de IAAF gebruiken (zie rechts in beeld van deze
webpagina: https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/stichtingen/stichting-isaac-alfredailion-foundation-iaaf)?

10) Samenwerkingsverbanden

A. Werkt u bij de realisatie van dit project samen met andere (wetenschappelijke, culturele of maatschappelijke)
instellingen? Geef dan een beknopte toelichting waaruit deze samenwerking bestaat en maak duidelijk wat de
aard is van deze samenwerking: artistiek, organisatorisch of wellicht een combinatie hiervan.
B. Wordt dit project medegefinancierd door derden? Geef dan aan voor welk bedrag en eventuele voorwaarden
van de financiering.
Let op: Partners dienen ervan op de hoogte te zijn dat ze in de aanvraag worden genoemd.

11) Datum van uitvoering*
Begindatum:
Einddatum:

12) Begroting*
Omvang totale begroting (in euro’s)

Gevraagde subsidie aan de IAAF (in euro’s)

13) Vermelding op website*
Ik ga ermee akkoord dat, indien mijn aanvraag wordt toegekend, een korte
samenvatting van mijn project op de website van IAAF wordt vermeld.

* zijn verplichte velden

N.B. U dient een gespecificeerde begroting toe te voegen als aparte bijlage.
Betreft de aanvraag een seminar, lezingen(series), tentoonstelling of ander evenement dan kunt
u, indien gewenst, een (concept)programma toevoegen.
Betreft de aanvraag een publicatie dan kunt u, indien gewenst, een (concept)inhoudsopgave als
bijlage toevoegen.

•

Stuur het ingevulde formulier en de bijlagen naar
IAAF@hum.leidenuniv.nl

