ANSØGNINGSSKEMA

FONDENES VIDENSCENTER,
cvr.nr.: 39192292
C/0 VILLUMFONDEN & VELUXFONDEN, Tobaksvejen 10, 2860 Søborg

ANSØGNINGSSKEMA OM OPTAGELSE I FONDENES VIDENSCENTER
Navn: ___________________________________________________________
CVR-nr.: _________________________________________________________
Ovenstående fond/forening ansøger hermed om optagelse i Fondenes Videnscenter.
Ansøgningen er bindende og alene betinget af:
a) at bestyrelsen i Fondenes Videnscenter godkender fonden/foreningen som medlem i
overensstemmelse med vedtægternes § 3.
Fonden / foreningen er omfattet af én af nedenstående lovgivninger (sæt kryds hvilken):
___
___
___

Lov om Erhvervsdrivende fonde
Lov om fonde og visse foreninger
Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Til brug for at bestyrelsen i Fondenes Videnscenter kan træffe beslutning om optagelse
vedlægges de gældende vedtægter for fonden/foreningen, kopi af seneste årsrapport,
kopi af seneste redegørelse vedr. Anbefalingerne for God Fondsledelse (i det omfang redegørelsen for god fondsledelse ikke er indeholdt i årsrapporten).
Hertil kan bestyrelsen bede ansøgere der er under Lov om Erhvervsdrivende fonde og Lov
om fonde og visse foreninger om at indsende en skriftlig beskrivelse af sine formålsbestemte, almennyttige uddelinger med særligt fokus på almennytten.
Såfremt ansøger er omfattet af Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, bedes ansøger også medsende en skriftlig beskrivelse af sine formålsbestemte, almennyttige uddelinger med særligt fokus på almennytten.
Betingelserne skal være opfyldt inden seks måneder fra datoen for denne ansøgning, som
ellers bortfalder uden videre.
Til brug for kontingentberegning bekræftes, at fondens/foreningens nettouddelinger i
henhold til de seneste tre års regnskaber har været:
År: _______ nettouddelinger: ____________
År: _______ nettouddelinger: ____________
År: _______ nettouddelinger: ____________

Fonden/foreningen bekræfter ved sin underskrift derudover nedenstående:
a) Fonden/foreningen er gjort bekendt med de gældende vedtægter og de gældende kontingentsatser for Fondenes Videnscenter,
b) Fonden/foreningen opfylder betingelserne i punkt 3.1 i vedtægterne for Fondenes Videnscenter, og
c) Fondenes Videnscenter er berettiget til at anvende fonden/foreningens navn og
logo sammen med øvrige medlemmers navn og logo på Fondenes Videnscenters
hjemmeside og i pressemeddelelser samt i forbindelse med præsentationer, publikationer og øvrige udgivelser, som Fondenes Videnscenter udsender.

Denne indmeldelse underskrives i henhold til fondens/foreningens tegningsregler eller
fuldmagt i medfør heraf.
For fonden/foreningen:
Dato: _____________________________

Dato: _____________________________

Navn: _____________________________ Navn: _____________________________
Titel: _____________________________

Titel: _____________________________

Underskrift: ________________________ Underskrift: ________________________
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