
 
 

Schapendrift 15, 1272 NA  Huizen, tel. +31 (0)35 5268869, info@animales.nl 

www.animales.nl 

 

 

De doelstelling van de stichting luidt: het verbeteren van welzijn van dieren, bij voorkeur in Nederland en 
het verrichten van al wat hiermee verband houdt of bevorderlijk kan zijn.       
Hieronder moet worden verstaan, het stimuleren van op dieren gericht wetenschappelijk onderzoek op 
het gebied van welzijn, bv voeding, medisch handelen en cognitie en emotie; het in beperkte mate (mede) 
financieel ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dierenwelzijn. 

   

 

AANVRAAGFORMULIER  
STICHTING ANIMALES 

 Wanneer aanvragen? 
Deadline voor indienen van subsidieaanvragen is 15 
februari en 15 augustus van het lopende jaar. 
 
Meer informatie?  
Zie voor de richtlijnen www.animales.nl  
 
  

 

1. TITEL ONDERZOEKSPROJECT 

 

2. PERSOONLIJKE GEGEVENS AANVRAGER 

Als bijlage I graag een kort CV toevoegen, inclusief datum en plaats van afstuderen en eventueel promotie  (max. 250 woorden) 

Naam aanvrager  

Correspondentieadres  

Postcode en plaats  

E-mail  

Huidige functie en organisatie   

3. GEGEVENS ONDERZOEKSPROJECT 

Als bijlage II graag toevoegen een omschrijving van de vraagstelling en de aanpak (methoden en technieken) van het 
voorgenomen project (max. 2 pagina’s A4). 

Duur project   

Verwachte startdatum   

Korte samenvatting, met daarin doel onderzoeksproject en relevantie voor (verbeteren van) dierenwelzijn (max. 150 woorden) 

 

Samenvatting in twee regels (voor o.a. de website van de Stichting ANIMALES) 

 

Plaats waar het onderzoek wordt uitgevoerd (land, plaats, instituut), eventueel in samenwerking met: 

  

http://www.knaw.nl/dobberke


 

Welke publicaties of andere vormen van kennisverspreiding worden beoogd? 

  

 

4. BEGROTING 

Als bijlage III voegt u een beknopte begroting bij, waarin duidelijk aangegeven wordt wat de grotere inkadering van het 
onderzoek is, hoe de basis financiering van dit grotere geheel geregeld is (AIO, VENI, VIDI, anders – s.v.p. toelichten) en voor welk 
onderdeel van dit grotere geheel subsidie aangevraagd wordt (max. 1 pagina A4).   

Waarom vraagt u financiering aan bij de Stichting ANIMALES? Waarom kan het project niet uit reguliere middelen worden gefinancierd? 

 

Totaal gevraagde subsidie €    

Gevraagde ANIMALES-subsidie €   

Elders gevraagde subsidie €    

Rekeningnummer (IBAN)  geen privé-rekeningnummer 

Naam rekeninghouder  

Adres en plaats 
rekeninghouder  

O.v.v. (optioneel)  

5. GEGEVENS BEGELEIDER ONDERZOEKSPROJECT (ALLEEN INDIEN AANVRAGER NIET IS 

GEPROMOVEERD) 

Als bijlage IV voegt u een aanbevelingsbrief toe van de senior begeleider (ten minste vier jaar onderzoekservaring na promotie) 
van het project waarin deze verklaart dat hij/zij de onderhavige subsidieaanvraag ondersteunt en de aard en omvang van de 
begeleiding van het project aangeeft. 

Naam begeleider  

Functie en organisatie  

Telefoon  

E-mail  

6. ONDERTEKENING AANVRAGER 

Voeg uw handtekening toe als afbeelding in jpg- of gif-formaat 

 

Handtekening 

  
 

 

Plaats en datum 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


