Als u de stichting een warm hart toedraagt en haar met
een financiële bijdrage wilt helpen bij het bereiken van
haar doelstellingen zijn we graag bereid tot nader overleg.

Stichting tot Steun
aan lichamelijk
gehandicapten in
Twente en omgeving

Ons correspondentieadres:
Stichting tot Steun aan lichamelijk gehandicapten in
Twente en Omgeving
t.a.v. de heer G.W. Vos
Schubertlaan 40
7522 JS Enschede
E-mail: familie.vos@skyaccess.nl

Donaties kunt u overmaken op rekening
NL 32 ABNA 0612 6936 94 tnv.
St. Steun Lich. gehandicapten.
Hartelijk dank voor uw steun.
Nieuwe beeldschermen voor computergebruik.

De stichting heeft een ANBI status
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 41027813

www.sslgt.nl

Doelstelling.

Voorwaarden.

Procedure.

De stichting verleent financiële steun
aan projecten ten behoeve van mensen
met een lichamelijke handicap (of
organisaties die werken met de
doelgroepen), voor zover die projecten
niet anderszins zijn te verwezenlijken.

Om in aanmerking te komen voor financiële steun moet
aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

Zodra de aanvraag ontvangen is, zal
binnen twee maanden beoordeeld
worden of de aanvraag zondermeer
gehonoreerd kan worden. Hiervan
ontvangt de aanvrager schriftelijk
bericht.

•
•
•
•

•
•
•
•

hij/zij woonachtig is in Twente
de financiële steun is éénmalig voor een afgerond
project.
het project moet bijdragen aan verbetering van de
kwaliteit van leven voor de persoon of personen in
een organisatie.
de betreffende persoon of organisatie heeft in een
eerder stadium een financiële vergoeding trachten te
krijgen via de reguliere kanalen en heeft hiervan een
afwijzing ontvangen.
de financiële steun aan een organisatie moet
duurzaam zijn.
de aanvraag bevat een voldoende gespecificeerde
beschrijving van het project.
de begroting is zorgvuldig onderbouwd.
bij medefinanciering wordt inzage en/of bevestiging
van toezegging van andere financiers meegezonden.

•
•

Bij een afwijzing zal dit schriftelijk
worden toegelicht.
Bij een toewijzing wordt - bij
voorkeur - de originele rekening tot
het toegezegde bedrag rechtstreeks
door de stichting betaald.

Aanvragen.
Aanvragen voor financiële steun dienen
te worden ingezonden aan het bestuur
van de stichting.
t.a.v. mevrouw M. Kleine Schaars
S. v.d. Oyehof 4
7631 HZ Ootmarsum
E-mail: a.kleineschaars@caiway.nl
Aanvragen kan ook via het contactformulier op www.sslgt.nl.

Nieuwe duofiets

