AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE
Wonen & leven
Om in aanmerking te komen voor een (meer)jarige subsidie verzoeken wij u de gevraagde
gegevens in te vullen. Wij ontvangen het volledig ingevulde en ondertekende formulier jaarlijks
uiterlijk 1 september van u terug, inclusief de daarbij behorende gegevens.

1.

Algemene gegevens

Gegevens
Naam organisatie
Naam secretaris
Correspondentieadres
Postcode en woonplaats
E-mailadres secretariaat
Website vereniging
Telefoonnummer :

vast
mobiele
zaak

IBAN
Aantal leden per 1-1

Indien niet van toepassing, het gemiddeld aantal deelnemers per
activiteit vermelden.

Gemiddeld aantal
deelnemers per activiteit
Aantal jeugdleden per 1-1
(indien van toepassing)

Aantal leden met een
beperking per 1-1
(indien van toepassing)

Onze vereniging verklaart door ondertekening van het aanvraagformulier te voldoen aan de
volgende subsidievoorwaarden1:
1

Er hoeven geen bewijsstukken meegestuurd te worden. Steekproefsgewijs wordt er een controle uitgevoerd. Indien
uw vereniging hiervoor geselecteerd wordt, krijgt u een oproep en bent u verplicht om de gevraagde informatie aan te
leveren.
De volledige subsidievoorwaarden zijn beschreven in de subsidieverordening en nadere
Aanvraag- en vaststellingsformulier wonen & leven

•
•
•

Onze vereniging heeft een actuele begroting en activiteitenplan
Onze vereniging maakt jaarlijks een financieel en inhoudelijk verslag
Onze vereniging neemt de verantwoordelijkheid voor gematigd alcoholgebruik in de
kantine/verenigingslocatie

Onze activiteiten zijn ten opzichte van afgelopen jaar niet gewijzigd en wij leveren aan dezelfde
doelstellingen een bijdrage.
Ja, onderteken het formulier en stuur
Nee, vul onderstaande tabel in zijn geheel in
het retour. U hoeft onderstaande tabel
(dus niet alleen de wijzigingen) en stuur het
NIET in te vullen.
formulier ondertekend retour.

Doelstelling

Bijdrage
ja/ nee

Middels activiteit(en)

Toelichting

a. indien de organisatie
burgers via haar
activiteiten de
mogelijkheid biedt samen
te komen en daardoor een
bijdrage levert aan de
sociale cohesie
b. indien de organisatie via
haar activiteiten bijdraagt
aan het behouden of
vergroten van de
zelfredzaamheid
c. indien de organisatie via
haar activiteiten bijdraagt
aan het behouden en
versterken van de groene
en rustieke, fijne leef- en
woonomgeving
d. indien de organisatie
samenwerkt met scholen
en/of maatschappelijke
organisaties
e. indien de organisatie
speciale aandacht besteedt
aan jeugd

Aldus naar waarheid ingevuld.

Datum: ...................................

Handtekening voorzitter,

Aanvraag- en vaststellingsformulier wonen & leven

Handtekening secretaris,

