Subsidieaanvraag 2022
Aanvraagformulier waarderingssubsidie (<= € 10.000)
Ten behoeve van de aanvraag tot subsidieverlening moet gebruik worden gemaakt van dit
Aanvraagformulier tot subsidieverlening.

Aanvraagformulier tot het verlenen van subsidie betreffende voor het jaar 2022
Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening
gemeente Westerveld 2018 dient het bestuur van
____________________

(naam aanvragende organisatie)

____________________

(postadres)

_________

(postcode)

___

____________________

(plaats)

____________________

(naam contactpersoon)

____________________

(telefoonnummer contactpersoon
vaste telefoon overdag)

____________________

(telefoonnummer contactpersoon mobiel)

____________________

e-mailadres contactpersoon aanvrager

____________________

IBAN rekeningnummer van de aanvrager
(er mag geen privé IBAN-rekeningnummer
worden ingevuld)

Rechtspersoonlijkheid:
O

stichting

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: _____________

O

vereniging

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: _____________

O

anders: ____________

O

aangesloten bij landelijke koepel:




____________________________

Als voor de eerste keer subsidie wordt aangevraagd moeten de statuten worden meegestuurd.
Hetzelfde geldt als de statuten zijn gewijzigd
Als bijlagen dienen een inhoudelijk en financieel verslag van het laatst vastgesteld boekjaar te
worden bijgevoegd.
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Hierbij de aanvraag tot het verlenen van subsidie betreffende het verzorgen/verrichten van
________________________________________ binnen de gemeente Westerveld over het jaar 2022.
Namens de aanvrager de daartoe statutair of anderszins bevoegden,
Datum:

_____________

Plaats: _________________

_________________________
Handtekening

voorzitter

_________________________
Handtekening

secretaris

Namen en adressen bestuursleden:
___________________

_____________ ______ __ _______

voorzitter

___________________

_____________ ______ __ _______

secretaris

___________________

_____________ ______ __ _______

penningmeester

___________________

_____________ ______ __ _______

lid

___________________

_____________ ______ __ _______

lid

Afgesloten verzekeringen:


Aanvullend:

persoonlijke aansprakelijkheid

ja / nee / nvt

bestuursaansprakelijkheid

ja / nee

ongevallen (vrijwilligers / stagiairs / professionals)

ja / nee



Opstal:

ja / nee / nvt



Inboedel:

ja / nee / nvt
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Inhoudelijke gegevens waarderings- / stimuleringssubsidies
jaarverslag
2020

Activiteitenplan
2021

Activiteitenplan
2022

Aantal wekelijkse
activiteiten
Aantal incidentele
activiteiten
Gemiddeld aantal
deelnemers per
activiteit
Aantal Westerveldse
leden:
- -18 jaar
- 18 - 55 jaar
- 55+ jaar
Volledige opgave
volgens bijgaand
formulier.
Financiële gegevens waarderings- / stimuleringssubsidie
Jaarrekening
2020
Totaal inkomsten
Totaal uitgaven
Saldo

€
€
€

Hoogte eigen
vermogen per 31-122020
 Vrij
besteedbaar
deel eigen
vermogen

€ _______



Bestemmingsreserves
Overige gegevens:

Begroting
2021
€
€
€

Begroting
2022
€
€
€

€ _______



Locatie / gebouw waar de activiteiten plaatsvinden



Gebouw eigendom van de subsidieaanvrager



Aantal vrijwilligers (leiding activiteiten en bestuur)

____________________
ja / nee
_________
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Jaarrekening ___
o

Gecontroleerd door kascommissie

ja / nee

o

Penningmeester décharge verleend door de Alg. ledenvergadering

ja / nee

Subsidies aan vrijwilligersorganisaties.
Om in 2022 in aanmerking te komen voor bovengenoemde subsidie van de gemeente Westerveld moet
aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden zijn onder andere
opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht en dan vooral in hoofdstuk 5, Algemene Subsidie
Verordening van onze gemeente en, als daarvan in uw geval sprake is, deelverordeningen en / of
Beleidsregels/Uitvoeringsregels. Deze aanvraag dient voor 13 oktober 2021 in het bezit te zijn van het
college van burgemeester en wethouders, het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het verstrekken van de
subsidie. U loopt risico, wanneer de aanvragen na de genoemde datum binnen komen. Het risico is, dat
de aanvragen niet in behandeling worden genomen en u over 2022 geen subsidie ontvangt.
Het formulier moet volledig worden ingevuld en ondertekend worden door diegenen die daartoe
statutair zijn bevoegd. Niet volledig en / of juist ingevulde alsmede niet bevoegd ondertekende
formulieren mogen niet in behandeling worden genomen. Deze formulieren zullen aan u ter
completering worden geretourneerd. U krijgt dan maximaal 4 weken de tijd om de fouten te herstellen.
Als de aanvraag ook daarna nog niet voldoet aan de gestelde eisen kan de aanvraag niet in behandeling
worden genomen. Dat betekent dat u over 2022 geen subsidie ontvangt.
Helaas is het niet mogelijk direct na ontvangst een besluit te nemen over de subsidieaanvraag. Dit kan
pas na de vaststelling van de begroting door de gemeenteraad. Zodra dat is gebeurd zal u een
beschikking tot subsidieverlening worden gestuurd met daarin het subsidiebedrag dat zal worden
verleend en de activiteiten waarvoor de subsidie bestemd is. Verder is het mogelijk dat er nog
bepaalde voorwaarden in worden vermeld.
Een van de kenmerken van deze subsidie is dat er sprake is van een ‘vereenvoudigde procedure’. Dat
betekent dat gelijktijdig met de verlening de subsidie wordt vastgesteld.
Indien uw vereniging voor subsidie in aanmerking komt op grond van het aantal (jeugd)leden dient u
hiervan opgave te doen middels een ledenlijst voorzien van geboortedatum en woonplaats van die
(jeugd)leden. Overigens komen uitsluitend leden die woonachtig zijn in de gemeente Westerveld voor
subsidie in aanmerking. Voor jeugdleden geldt bovendien dat die voor subsidie in aanmerking komen
indien zij op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar nog niet de leeftijd van 18 jaar
hebben bereikt ( 1 januari 2021).
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Bijlage aanvraagformulier subsidie 2022.
Opgave van het aantal in Westerveld woonachtige leden onder vermelding van geboortedatum en
woonplaats. U kunt hiervoor ook een uitdraai uit uw eigen ledenadministratie gebruiken. Deze bijlage
alleen meesturen, als uw vereniging voor subsidie in aanmerking komt op grond van het aantal
(jeugd)leden.
Geboortedatum

Woonplaats
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