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AANVRAAG FORMULIER 

 

Stipendium opleiding instructeur LOTUS 
Dit formulier samen met de offerte van het opleidingsinstituut sturen naar de secretaris van het Prins 
Hendrik Fonds. Aanvraag dient met vertegenwoordiger van koepel te worden afgestemd. 
De opleiding mag niet gestart worden voordat een positief advies van het Prins Hendrik Fonds ontvangen 
is. Bij een eerdere start vervalt ieder recht op een financiële bijdrage door het Fonds 
 

Gegevens organisatie 

LOTUS-kring  

Naam aanvrager  Functie  

Adres  

Postcode  Plaats  

E-mailadres  Telefoonnummer 

Aangesloten bij koepelorganisatie ☐  Organisatie LOTUS ☐ Vereniging LOTUS Nederland 

LOTUS-kring heeft eerder een aanvraag ingediend?          ☐   Ja           ☐   Nee 

Zo ja, in welk jaar?  

De medewerker van de koepel waarmee de aanvraag is afgestemd:  

Gegevens kandidaat       ☐ Mw.  ☐ Dhr. 

Voornaam  Achternaam  

Adres  

Postcode  Plaats  

E-mailadres  Telefoonnummer  

Nummer EHBO diploma met vermelding LOTUS 

Gegevens opleidingsinstituut 

Naam opleidingsinstituut ☐  Organisatie LOTUS ☐  Vereniging LOTUS Nederland 

Adres  

Postcode  Plaats  

E-mailadres  Telefoonnummer 

Startdatum opleiding  

 
Ondergetekende heeft het reglement stipendium instructeur LOTUS gelezen, de aanvraag afgestemd met 
de koepelorganisatie en gaat akkoord met de in het reglement opgenomen voorwaarden. 
 
Datum  ……………………………………… 
 
Plaats   ………………………………………  Handtekening aanvrager LOTUS-kring 
 
 
 
 ………………………………………….. 
 
 

Vergeet niet de offerte van het opleidingsinstituut en de studieovereenkomst  
mee te sturen en dit formulier te ondertekenen. 
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Onderstrepen
Vergeet niet de offerte van het opleidingsinstituut en de studieovereenkomst mee te sturen en dit formulier te ondertekenen
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