
 
Maker Cities Toelage aanvraag 2017 

 
Bedankt voor je interesse in Etsy’s Maker Cities toelage. Aanvragen moeten door een non-profit 
met een lokale aanwezigheid of een lokaal geaccrediteerd opleidingsinstituut ingestuurd 
worden. Aanvragen moeten vergezeld gaan van brief met ondersteuning en bijval van een lokale 
beleidsmaker waarin deze uitlegt hoe ze dit plan gaan steunen en hoe een of meer Etsy 
verkopers betrokken zullen zijn. 
 
Aanvragen waarbij een van deze stakeholders mist kunnen per geval beoordeeld worden. 
Geïnteresseerden die een aanvraag willen doen maar die de steun van een of meer stakeholders 
missen mogen contact met Etsy opnemen. Vragen en complete aanvragen (als enkele bijlage, 
geen losse bestanden) kan je sturen naar etsymakercities@etsy.com.  
 
De deadline voor aanvragen is 26 mei 2017.  
 
Opties voor toelages 
Onderzoekstoelage: Dit is een toelage voor een jaar, en is bedoeld voor lokale creatieve 
communities die beter de uitdagingen willen begrijpen waar gemarginaliseerde groepen in hun 
gemeenschappen voor komen te staan bij het starten en runnen van een creatieve onderneming, 
en die kansen willen identificeren voor het overwinnen van die uitdagingen. Etsy geeft toelages 
tot $30,000 USD, of het equivalent in lokale valuta. 
 
Programmatoelage:  Dit is een tweejarige toelage bedoeld voor lokale creatieve 
gemeenschappen die de behoeftes en potentiele oplossingen geïdentificeerd hebben die 
gemarginaliseerde groepen zullen helpen gedijen als creatieve ondernemers en klaar zijn om 
actie te ondernemen. Etsy geeft toelages, verspreid over twee jaar, tot $60,000 USD, of het 
equivalent in lokale valuta. 
 
Voor welke toelage doe je een aanvraag? (Aanvinken) 
❏ Eenjarige Onderzoekstoelage 
❏ Tweejarige Programmatoelage 
   

Locatie (stad en staat, of stad en land) 
 
 
Informatie Stakeholders 

Naam Organisatie 
URL (indien van toepassing) 

      Volledige naam contactpersoon 
Huidige functie 
E-mailadres 
  
 
 



 
Volledige naam van lokale beleidsmaker die de aanbeveling doet. 
Afdeling 
Huidige functie 
Einde functietermijn 
E-mailadres 
 

Elke directe persoonlijke connectie (bv. een familierelatie) tussen de sponsorende lokale 
beleidsmakers en deze organisatie, of leden van het bestuur, is reden voor diskwalificatie. We 
vragen om deze brief zodat wij projecten kunnen identificeren waarbij de creatieve community 
en de lokale beleidmakers een goede werkrelatie hebben, omdat dit de kans op succes van het 
project groter maakt. 
 
 

Volledige naam Etsy verkoper(s) 
Etsy Shop(s) URL Link(s) 
E-mailadres 
 

Door indiening van deze aanvraag ga je akkoord met beoordeling van je shop door Etsy 
Admin en dat we controleren of je shop zich aan Etsy’s gebruiksvoorwaarden en gerelateerd 
beleid houdt. 

  
Van belasting vrijgestelde informatie 
Toelages worden uitgereikt aan de van belasting vrijgestelde non-profit of het geaccrediteerde 
opleidingsinstituut. Geef daarom hieronder de gevraagde informatie over de non-profit het 
geaccrediteerde opleidingsinstituut op.  

  
Adres van de vestiging van de organisatie 
Jaar vestiging 
Unieke identificatienummer (Belastingnummer) 
Website 
Telefoonnummer 
Missie van de organisatie 
Bestuursleden  

  
Voeg deze bijlages aan je aanvraag toe: 
● Bewijs van de 501c3 belastingvrije status in de VS of equivalent voor internationale 

aanvragen. 
● Je meest recente belastingaangifte. 
● Je kostenbegroting. 
● Je meest recente eindejaar rapport (jaarrapport), indien beschikbaar. 
  

 
 



 
Door het indienen van deze aanvraag bevestig je dat de non-profit organisatie niet beheerd 
wordt door de lokale beleidsmaker die de aanbevelingsbrief geschreven heeft en dat de 
beleidsmaker geen financieel gewin van de toelage zal hebben ten gevolge van enige functie die 
de beleidsmaker mogelijk bij de non-profit bekleedt.  
 
Achtergrondinformatie 
Help ons je community beter te begrijpen door het volgende in ongeveer 500 woorden of minder 
samen te vatten: 
● Welke rol speelt de creatieve economie in jouw community, en welke kansen zie je om 

deze te gebruiken of om uit te breiden? 
● Welke burgers wil je helpen of onderzoeken en waarom? Wees specifiek en vermeld alle 

belangrijke info over geografische locatie, sociaaleconomische status, ras, etniciteit, 
gender, seksuele oriëntatie, leeftijd, fysieke vaardigheden en andere relevante gegevens. 

  

Projectvoorstel 
Beschrijf je projectvoorstel door het volgende in 1000 woorden of minder samen te vatten: 
● Definieer het probleem of de uitdaging in jouw gemeenschap dat je wilt aanpakken of 

beter wilt begrijpen. 
● Wat is de missie van je programma- of onderzoeksvoorstel? 
● Hoe past het probleem of de uitdaging en de missie van je werk bij het doel van Maker 

Cities? 
● Met welke strategieën ga je je doel bereiken? Wat zijn de potentiele uitdagingen bij de 

implementatie? Welke vaardigheden, expertise, en hulpbronnen heb je naast deze 
toelage nodig voor een succesvolle implementatie? 

● Hoe ga je de effectiviteit of het succes van je programmavoorstel meten? Welke 
specifieke meetpunten ga je jezelf aan houden? 

● Hoe blijft het programma na de toelageperiode draaiende? 
  

 
Tijdlijn 
Geef in 300 woorden of minder een tijdlijn voor de uitvoering van je plan, inclusief specifieke 
mijlpalen, om je voortgang te meten. Vermeld de verwachte lanceerdatum en einddatum. 

  
  

Budget en Staf 
Vertel ons in 750 woorden of minder het volgende: 
● Gewenste toelagebedrag. 
● Compleet projectbudget, inclusief bestemming fondsen van Maker Cities funds. 
● Vertel het ons ook als je andere fondsenwerving doet, om welke bedragen dit gaat, en de 

status van elke aanvraag. 
● Waarom elk persoon, of organisatie, in het aanvraagteam de beste persoon voor de 

functie is, zoals relevante ervaring, eerdere prestaties en betrokkenheid bij de 
gemeenschap. 


