AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING SUBSIDIE
** alleen in te vullen bij een subsidie hoger dan € 2.000,-**
Zorg
Om de ontvangen (meer)jarige subsidie vast te laten stellen, verzoeken wij u de gevraagde
gegevens in te vullen. Wij ontvangen het volledig ingevulde en ondertekende formulier jaarlijks
uiterlijk 1 april van u terug, inclusief de daarbij behorende gegevens.
1.

Algemene gegevens

Gegevens
Naam organisatie
Kamer van Koophandel nr.
Naam secretaris
Correspondentieadres
Postcode en woonplaats
E-mailadres secretariaat
Website vereniging
Telefoonnummer :

vast
mobiele
zaak

IBAN
Onze vereniging verklaart door ondertekening van het aanvraagformulier te hebben voldaan
aan de volgende subsidievoorwaarden1:
• Onze vereniging heeft een actuele begroting en activiteitenplan
• Onze vereniging heeft een financieel en inhoudelijk verslag gemaakt en gerapporteerd
aan de leden
• Onze vereniging heeft minimaal 15 leden2 uit Cranendonck
• De toegekende subsidie maakt minder dan 50% uit van de totale inkomsten van onze
vereniging

1

Afhankelijk van het ontvangen subsidiebedrag, dient u bepaalde (bewijs)stukken mee te sturen. Kijk hiervoor in de
subsidieverordening, artikel 13 t/m 15. 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 regels.
2

Onder leden worden die leden verstaan die feitelijk deelnemen aan de kernactiviteiten van uw
vereniging dan wel actief zijn als bestuurder. Donateurs vallen hier dus bijvoorbeeld niet onder. Het aantal betalende en actieve
leden per 1 januari dient, indien aangesloten bij een (landelijke) koepelorganisatie, identiek te zijn aan het aldaar opgegeven aantal
actieve en betalende leden.

Aanvraag- en vaststellingsformulier zorg

•
•

Onze vereniging heeft leden of hun ouders/verzorgers met een minimum inkomen op
eventuele financiële mogelijkheden (vb. regeling kinderparticipatie) gewezen
Onze vereniging heeft haar verantwoordelijkheid genomen voor gematigd
alcoholgebruik in de kantine/verenigingslocatie

Verantwoording subsidiejaar …………
Doelstelling

Behaald
ja/ nee?

Middels activiteit(en)

Indicator/ Bewijs?

a. indien de organisatie via haar
activiteiten burgers de
mogelijkheid biedt samen te
komen en daardoor een
bijdrage te leveren aan de
sociale cohesie;
b. indien de organisatie via haar
activiteiten bijdraagt aan het
behouden of vergroten van de
zelfredzaamheid;
c. indien de organisatie
stimuleert dat inwoners zicht
kunnen ontplooien en
meedoen in de samenleving
d. indien de organisatie
samenwerkt met scholen en/of
maatschappelijke organisaties.
e. indien de organisatie speciale
aandacht besteedt aan mensen
met een beperking
f. indien de organisatie speciale
aandacht besteedt aan jeugd

Aldus naar waarheid ingevuld.

Datum: ...................................
Handtekening voorzitter,
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Handtekening secretaris,

