Aanvraagformulier jaarlijkse subsidie
Op basis van het Subsidieprogramma Maatschappelijk
Domein 2021-2023
Gegevens
Gegevens aanvrager
Naam organisatie/vereniging
Naam contactpersoon/bestuurslid

man

vrouw

Voorletters
Functie
Postadres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer (overdag)
E-mail contactpersoon
Website van de organisatie
IBAN nummer
Kamer van Koophandelnummer

Subsidiegrondslagen
Welke subsidiegrondslag is op uw aanvraag van toepassing?
a. Subsidie op basis van leden (bijvoorbeeld jeugdleden van een sportvereniging of leden van een ouderenbond).
• Hoeveel jeugdleden tot 18 jaar heeft u per 1 januari?

Dit jaar

Afgelopen jaar		

• Hoeveel leden heeft u per 1 januari? 			

Dit jaar

Afgelopen jaar		

b. Subsidie op basis van inwonersaantal (u kunt doorgaan naar financiële gegevens).
c. Subsidie op basis van een aantal activiteiten of prestatie (o.a. voorstellingen, optredens).

Inhoudelijke basis voor subsidie
Het subsidiebedrag wordt bepaald aan de hand van de hierboven bepaalde subsidiegrondslag. Naast dit bedrag vinden wij het erg
belangrijk dat onze subsidiënten dezelfde doelen nastreven als dat wij doen. In het beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 geven wij aan
ons de komende jaren in te zetten voor integraliteit, maatwerk en inclusie.

Integraliteit: samenwerking met andere organisaties vinden wij erg belangrijk. Hoe kunt u, als vrijwilligersorganisatie, samenwerken met
andere vrijwilligersorganisaties of professionele organisaties? Bijvoorbeeld door het delen van een geluidsinstallatie, of gezamenlijk
organiseren van een activiteit voor jeugdleden.
Inclusie: dit betekent iedereen doet mee op zijn eigen manier. Is uw organisatie bijvoorbeeld bezig met het toegankelijk maken van
activiteiten voor inwoners met een bepaalde beperking? Ook activiteiten voor alle leeftijden en ongeacht beperking is een voorbeeld van
inclusie.
Maatwerk: niet iedere oplossing is voor iedereen geschikt. Hoe kunt u, als vrijwilligersorganisatie, hier een bijdrage aan leveren? Biedt u
bijvoorbeeld een sport training op maat voor een bepaalde inwoner?

Wij vragen u hieronder aan te geven wat uw bijdrage is op de hierboven toegelichte thema’s. Deze informatie gebruiken we om uw aanvraag te toetsen aan onze beleidsdoelstellingen. Dit betekent dat getoetst wordt of u voldoende, de hierboven genoemde beleidsdoelen,
nastreeft. Wanneer een vermoeden blijkt dat er onvoldoende sprake is van integraliteit, maatwerk en inclusie gaan wij hierover met u in
gesprek.

Hoe werkt u mee aan het realiseren van integraliteit, maatwerk en inclusie?

Financiële gegevens
Let op: U hoeft dit alleen in te vullen als u in het afgelopen jaar subsidie ontving boven € 5.000,-.
Ter informatie
Begroting en dekkingsplan
• Een begroting betreft een overzicht van de kosten van de activiteit/prestatie.
Voeg een begroting en dekkingsplan bij.
• Een dekkingsplan betreft de te verwachten inkomsten en eigen vermogen.
Ondertekening
Naar waarheid ingevuld door:
Naam organisatie/vereniging
Naam bestuurslid
Functie

Plaatsnaam
Datum

handtekening van de aanvrager/gemachtigde
Dit aanvraagformulier is ook te downloaden en in te vullen op de website: www.laarbeek.nl.
U kunt het aanvraagformulier vóór 1mei 2021 ondertekend opsturen naar:
Gemeente Laarbeek, Antwoordnummer 5016, 5740 ZX Beek en Donk

Toelichting
•

Voor het indienen van uw subsidieaanvraag gebruikt u dit aanvraagformulier.

•

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen hebben wij de gegevens nodig die in dit formulier gevraagd worden. Als u het aanvraagformulier of onderdelen daarvan niet of onvoldoende invult, kunnen wij uw aanvraag niet beoordelen. Uw aanvraag wordt dus niet in
behandeling genomen.

•

Als uw organisatie voor de eerste keer een jaarlijkse subsidie aanvraagt, voegt u een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten,
het jaarverslag, de jaarrekening, de balans van het voorgaande jaar en de begroting en het dekkingsplan van het komende jaar als
bijlagen toe.

•

Het college beslist op een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie uiterlijk vóór 31 december van het jaar waarop de aanvraag is ingediend.

•

Het college is bevoegd ook andere dan, of slechts enkele van, de hierboven genoemde gegevens te verlangen. Dit indien die voor het
nemen van een beslissing op de aanvraag noodzakelijk, respectievelijk voldoende, geacht worden.

