Procedure aanmelden Spreekuur
Het aanmelden gaat via Mijn AFK. Onderstaand de stappen binnen het aanmeldproces.
LET OP: Voor het Spreekuur maak je een projectplan over jouw project en een bijbehorende
kloppende begroting. Deze hebben wij nodig om jouw bezoek tijdens het Spreekuur goed
voor te kunnen bereiden.

Voorbereiden
• Maak een account aan op Mijn AFK;
• Controleer of de organisatie waarvoor je wilt aanvragen niet eerder een toekenning van
het AFK heeft ontvangen;
• Controleer of je zelf in het verleden een toekenning van het AFK hebt ontvangen;
• Zet de laatste woensdag van de maand om 9:00u in je agenda. Vanaf dan kan je je via Mijn
AFK aanmelden voor het spreekuur.

Reserveer je plek
Log op de laatste woensdag van de maand vóór 9:00 uur in op Mijn AFK.
Klik vanaf 9:00 uur op de knop ‘Reserveer je plek’ om er direct achter te komen of er plek is
voor het komende spreekuur. Na het kiezen van een discipline en enkele vragen, zijn er drie
opties:
1. Er is plek: er wordt een aanvraagformulier voor je klaargezet met een bijbehorende
deadline.
• Let op: zodra je op ‘reserveer je plek’ hebt geklikt en de melding ‘Hartelijk dank voor uw
aanmelding. Er is een aanvraagformulier voor u aangemaakt’ verschijnt, is er een plek
gereserveerd. Je vindt dit aanvraagformulier onder 'nog niet ingediende aanvragen'. Zorg
ervoor dat je het aanvraagformulier voor de deadline instuurt, anders wordt je plek alsnog
aan iemand anders vergeven. De deadline zie je bovenaan het aanvraagformulier.
2. Er is geen plek, maar nog wel op de wachtlijst: de melding: ‘Alle plekken in de door u
gekozen discipline zijn al vergeven maar er is nog wel plek op de wachtlijst’ verschijnt.
Een plek op de wachtlijst is geen garantie op een afspraak op het spreekuur.
Je hebt twee opties:
• Je wilt niet op de wachtlijst en probeert het volgende maand weer. Of je dient een
reguliere projectaanvraag in.
• Je wilt een wachtlijstplek reserveren. Vul dan het aanvraagformulier in. Zodra er plek is,
wordt je op de hoogte gesteld. Als er toch geen plek vrij komt, wordt jouw
aanvraagformulier ook niet in behandeling genomen.

3. Het spreekuur voor deze maand is vol, ook de wachtlijst: de volgende melding verschijnt:
‘Helaas, alle plekken in de door u gekozen discipline zijn vergeven. Probeer het nog een
keer voor het spreekuur van volgende maand. Of dien via de reguliere weg een
projectaanvraag in.’

De Aanvraag
Alleen als er (wachtlijst-)plek is, wordt er een aanvraagformulier voor je klaar gezet. Zorg
ervoor dat deze volledig is ingevuld, inclusief een projectplan en een begroting in de
bijlagen. Zodra we je aanvraag gecontroleerd hebben, ontvang je een uitnodiging voor het
komende spreekuur met het tijdstip waarop je welkom bent om je aanvraag toe te lichten.

