Aanmeldingsformulier BankGiro Loterij Molenprijs 2021
Informatie
Met dit formulier meldt u uw molenproject aan voor de BankGiro Loterij Molenprijs 2021. Aan deze
prijs is een geldbedrag verbonden van € 75.000,-. Deze prijs wordt beschikbaar gesteld door de
BankGiro Loterij in samenwerking met De Hollandsche Molen.
Het volledig ingevulde formulier met de gevraagde bijlagen moeten bij De Hollandsche Molen binnen
zijn vóór: 30 juni 2021 (12 uur ’s nachts).
U kunt uw aanmelding per e-mail verzenden naar s.norder@molens.nl onder vermelding van
'aanmelding Bankgiro Loterij Molenprijs 2021'.
Of per reguliere post:
De Hollandsche Molen - BankGiro Loterij Molenprijs
t.a.v. Sandra Norder
Zeeburgerdijk 139
1095 AA Amsterdam

Invulinstructie
Dit formulier dient u volledig in te vullen. Samen met het aanmeldingsformulier stuurt u de gevraagde
bijlagen mee.










Omschrijving van het project (max. 1.500 woorden);
Motivatie waarom u meedoet aan de BankGiro Loterij Molenprijs 2021
én in het bijzonder waarom u denkt dat het publiek uw project zal ondersteunen
(max. 1.500 woorden);
Wervingsplan: hoe gaat u de stemmen voor de BGL Molenprijs 2021 werven?
Foto(‘s) van de bestaande situatie (minimale resolutie: 300 dpi);
Illustratie(s) van de gewenste situatie;
Een begroting (met dekkingsplan als de begroting hoger is dan € 75.000,-) ;
Een planning (start voor Nationale Molendag 2022 en afronding vóór Nationale Molendag
2023);
Een vergunningenplan/kopie van de verleende vergunningen.

Dragers van digitaal materiaal (bijvoorbeeld USB-sticks) kunnen desgewenst na de bekendmaking van
de winnaar van de BankGiro Loterij Molenprijs 2021 retour gezonden worden. De naam van uw
molen en verdere gegevens zijn gebaseerd op die uit het Molenbestand van De Hollandsche Molen.
Deze database kunt u vinden op molens.nl.
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Procedure
1. Nadat uw aanmelding bij ons is binnengekomen, versturen wij u een ontvangstbevestiging.
2. Begin juli 2021 beoordeelt het bureau van De Hollandsche Molen de ingediende
projectplannen. De directie van de vereniging stelt vervolgens samen met het bestuur de lijst
samen van genomineerde molenprojecten.
3. U ontvangt medio juli 2021 bericht of uw molenproject wel of niet genomineerd is.
4. Aan het eind van de zomer worden genomineerde projecten uitgenodigd voor een speciale
coachingsdag.
5. Vanaf woensdag 8 september 2021 om 10.00 uur, en t/m vrijdag 1 oktober 2021 12.00 uur
kan het publiek zijn stem uitbrengen op het molenproject dat favoriet is.
6. Woensdag 6 oktober 2021 zal door de notaris de uitslag worden bepaald en het procesverbaal worden opgemaakt.
7. Woensdag 13 oktober 2021 in de middag zal de winnaar van de BankGiro Loterij Molenprijs
2021 bekend worden gemaakt. De locatie, aanvangstijdstip en het programma zijn nog niet
bekend en de opzet is afhankelijk van de dan geldende situatie met het coronavirus.

Overleg
Wilt u meedoen met de BankGiro Loterij Molenprijs 2021, maar heeft u vragen aangaande uw
project. Dan kunnen wij – Matthijs Ero en Sandra Norder – met u meekijken of uw project binnen de
kaders van de Bank Giro Loterij Molenprijs 2021 haalbaar is.
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Sandra Norder via tel: 020-6238703
(maandag, dinsdag of woensdag) dan wel een e-mail sturen naar s.norder@molens.nl.
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Aanmeldingsformulier BankGiro Loterij Molenprijs 2021
1. GEGEVENS AANVRAGER
Naam:
Postadres:
Postcode en plaatsnaam:
Telefoon:
Website:
De aanvrager is*:
*aanvinken wat van toepassing is




eigenaar van de molen
beheerder van de molen

2. CONTACTPERSOON VOOR DE HOLLANDSCHE MOLEN
Naam contactpersoon:
Telefoon:
Mobiele telefoon:
E-mail:

3. GEGEVENS MOLEN
Databasenummer uit het molenbestand (https://www.molens.nl/molen/zoek-een-molen/):
Naam molen:
Adres molen:

Gemeente:
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4. BIJLAGEN

Voor uw aanmelding zijn de volgende bijlagen verplicht:
a) Omschrijving van het project (max. 1.500 woorden);
b) Motivatie waarom u meedoet aan de BankGiro Loterij Molenprijs 2021 én in het
bijzonder waarom u denkt dat het publiek uw project zal ondersteunen
(max. 1.500 woorden);
c) Wervingsplan: hoe gaat u de stemmen voor de BGL Molenprijs 2021 werven?
d) Foto(‘s) van de bestaande situatie (minimale resolutie: 300 dpi);
e) Illustratie(s) van de gewenste situatie;
f) Een begroting (met dekkingsplan als de begroting hoger is dan € 75.000,-) ;
g) Een planning (start voor Nationale Molendag 2022 en afronding vóór Nationale
Molendag 2023);
h) Een vergunningenplan/kopie van de verleende vergunningen
U hoeft geen uitvoerige documentatie toe te sturen in de vorm van bestekken, offertes, e.d.
Desgewenst worden deze na indiening van uw aanvraag nog bij u opgevraagd.

Datum:

Datum:

Naam aanvrager:

Naam eigenaar (alleen noodzakelijk in geval de aanvrager
geen eigenaar is):

Handtekening aanvrager:

Handtekening eigenaar:
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