Adviesaanvraag
Met behulp van dit formulier kunt u een adviesaanvraag indienen bij de SESANM academie. Uw aanvraag wordt
doorgegeven aan een SESAM adviseur bij u in de regio of een adviseur met speciale expertise op het vlak van uw
vraag.
De SESAM academie gaat vertrouwelijk om met alle door u verstrekte gegevens en zal deze nooit een derden ter
beschikking stellen. De SESAM academie voldoet aan de eisen van de wet AVG.
(Vul het formulier zo compleet mogelijk in. Vragen die u (nog) niet kunt beantwoorden kunt u openlaten).

Organisatie
Naam organisatie
Naam contactpersoon
Telefoon contactpersoon
E-mail contactpersoon
Functie contactpersoon
Datum aanvraag

Gegevens van de organisatie
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Rechtsvorm van de organisatie
Jaar van oprichting
Maakt uw organisatie deel uit van koepel
Hoe hebt u van de SESAM academie
gehoord?

Stichting

Vereniging

Anders nl:

Indien ja, naam van de koepel:

Kenmerken van de organisatie
Aantal actieve vrijwilligers in de organisatie
Aantal betaalde medewerkers in de organisatie
Aantal leden c.q. donateurs
Hoe wordt de organisatie gefinancierd (s.v.p. aankruisen)
Aanvullende informatie:

Overheidssubsidie (bv. gemeente)
Vermogensfondsen
Sponsoring door bedrijven
Eigen fondsenwerving van particulieren
Bijdragen donateurs/leden
Anders, nl.

Doelstelling van de organisatie
Wat is de doelstelling van de organisatie (zoals vermeld in de statuten)
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Via welke activiteiten werkt de organisatie aan het realiseren van deze doelstelling

Welke beleidsdocumenten zijn beschikbaar? (s.v.p. aankruisen of invullen)
Aanvullende informatie

(Meerjaren)beleidsplan
(Meerjaren)begroting
Jaarplan (werk- of activiteitenplan)
Jaarbegroting
Jaarverslag
Accountantsverklaring
Anders, nl.:

Uw vraag?

Beschrijf kort uw adviesvraag

Wat zijn de belangrijkste aandachtgebieden bij uw vraag
(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is en eventueel
hieronder aanvullen)

Individuele coaching
Groepscoaching
Leiderschap
Ontwikkelen beleidsplan
Ontwikkelen toekomstvisie
Ontwikkelen strategie
Organisatieontwikkeling
Fusie, Ontvlechting
Conflictbemiddeling
Cultuurverandering
Teambuilding
Vrijwilligersbeleid
Werving van vrijwilligers, leden etc.
Binding van vrijwilligers, leden etc.
Workshops, trainingen op het terrein van:
Beleid ontwikkelen
Financiële vragen
Begroting
Kosten-baten analyse
Financiële meerjarenplanning
Funding (fondsenwerving)
Subsidies aanvragen
Vermogensfondsen
Sponsoring door bedrijven
Eigen inkomsten genereren
Marktonderzoek
Marketingplan
PR, Marketing en Communicatie
(Her)structurering van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Vereniging of stichting
Anders (graag hiernaast aanvullen)
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Geef eventueel een korte toelichting op uw adviesvraag

Wat wilt u bereiken met het contact met een SESAM adviseur?

Geef een indicatie van de duur van de opdracht
Wie is de opdrachtgever? 1

Start:
Naam
Functie
Telefoonnr.
E-mail

Is de opdrachtgever op de hoogte van deze aanvraag

Afronding:

Ja

Nee

De rol van de SESAM adviseur
Wat verwacht u van de rol die de adviseur in uw organisatie zou moeten spelen?

Over welke kennis en vaardigheden moet de adviseur naar uw mening vooral beschikken?

Vragen en/of overige opmerkingen

Ondergetekende verzoek de SESAM
academie met hem/haar contact op te
nemen aangaande deze aanvraag

Naam
Datum
Plaats
Handtekening
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Deze aanvraag dient ondertekend te worden door een binnen de organisatie beslissingsbevoegd persoon.
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