AANVRAAGFORMULIER EENMALIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE
WELZIJN, CULTUUR, SPORT, ZORG
“ACTIVITEITEN”
De algemene subsidieverordening 2014 van de gemeente Harderwijk en de deelverordening
“eenmalige activiteitensubsidie welzijn, cultuur, sport en zorg” zijn van toepassing.
Adresgegevens
Naam organisatie/Instelling

:

Adres

:

Postcode/Woonplaats

:

IBAN

:

Informatie bij:
Contactpersoon

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Activiteit
1. Omschrijving van de activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt:

( U kunt eventueel een activiteitenplan toevoegen)
2. De activiteit draagt bij aan de navolgende maatschappelijke doelstelling(en)
van de gemeente Harderwijk. Zie hiervoor de bijlage.

3. Wanneer vindt de activiteit plaats?
Datum of periode (van – tot)
Frequentie (hoe vaak, hoe lang)

:

Opzet van de activiteit
4. Is er sprake van samenwerking met minimaal één andere lokale Harderwijkse
instelling waarvoor u deze subsidie aanvraagt?
[ ] Ja
Zo ja, met welke instelling(en)? :
[ ] nee

5. Is er sprake van medefinanciers (bijvoorbeeld uit eigen inkomsten, door
andere instellingen, overheden en/of fondsen? (minimaal 20%)
[ ] ja
Zo ja, welke en voor welk bedrag
[ ] nee
6. Vraagt u van de deelnemers/bezoekers een eigen bijdrage?
[ ] ja
Zo ja, hoe hoog is deze bijdrage (per persoon)
[ ] nee
[ ] n.v.t.
Overzicht kosten en baten
In een bijlage dient u een overzicht van de kosten en baten bij te voegen. Zonder
deze informatie wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.
Gevraagd subsidiebedrag

:

Ondertekening
Aldus naar waarheid ingevuld
Datum

:

Naam

:

Functie

:

Handtekening

:

Aandachtspunten:
Aanvragen dienen uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de activiteit te worden
ingediend.
De subsidie wordt voorlopig toegekend. Binnen 13 weken nadat de activiteit is
afgerond dient u een verantwoordingsformulier in.
Subsidieaanvragen onder de € 150,- worden niet in behandeling genomen. Verder
kan een instelling maximaal € 5.000,- per jaar toegekend krijgen.
Mocht blijken dat de subsidie niet is besteed waarvoor het is verleend, kan de
subsidie lager worden vastgesteld of kan de voorlopige toegekende subsidie worden
teruggevorderd.
U kunt uw aanvraag richten aan:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk
t.a.v. de afdeling Samenleving
Postbus 149
3840 AC Harderwijk

