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Aanvraagformulier subsidieverlening Initiatiefrijk De Wolden 
 
Informatie 
Dit formulier is bestemd voor het aanvragen van een subsidie in het kader van 
Initiatiefrijk De Wolden. Lees de onderstaande informatie goed door, voordat u een 
aanvraag indient. 
 
Wat verwachten we van u? 
Ga eerst na of u in aanmerking komt voor subsidie. Dat hangt bijvoorbeeld af van de 
soort organisatie en van de activiteit die u wilt organiseren. Meer informatie en de 
Subsidieregeling Initiatiefrijk De Wolden, vindt u op www.dewolden.nl/initiatiefrijk. 
 
Wat moet u meesturen? 
Zorg ervoor dat u alle vragen op dit formulier invult. Maak een begroting en stuur deze 
als bijlage mee. U kunt hiervoor het begrotingsformat Initiatiefrijk gebruiken, te vinden 
op www.dewolden.nl/initiatiefrijk. 
 
Aanvraagtermijn 
De aanvraag moet minimaal vier weken voor aanvang van de activiteit door de gemeente 
zijn ontvangen.  
Voor het aanvragen van subsidie van € 2.000 of meer in het kader van “initiatiefrijk De 
Wolden” gelden een aantal indieningstermijnen:  

- 1 mei 
- 1 augustus 
- 1 november 
- 1 februari 

Binnen acht weken na bovengenoemde datum neemt het college een besluit over uw 
aanvraag. 
 
Subsidieaanvragen van € 1,- tot en met € 1.999,- kunt u het hele jaar door indienen. 
Binnen 6 weken na ontvangst van het aanvraagformulier neemt het college een besluit 
op de aanvraag. 
 
Aanvrager 
De aanvraag moet worden gedaan door een rechtspersoon.  
De rechtspersoon die een aanvraag indient bij InitiatiefrijkDW meldt dit ook bij de 
belangenvereniging in het dorp, want de belangenvereniging coördineert de aanvragen 
binnen de dorpsvisie. 
 
Verdere vragen? 
Als u vragen heeft met betrekking tot uw initiatief, of de subsidieaanvraag, neem gerust 
contact op. Dit kan via T. 14 0528 of stuur een e-mail naar gemeente@dewolden.nl. 

http://www.dewolden.nl/initiatiefrijk
http://www.dewolden.nl/initiatiefrijk
mailto:gemeente@dewolden.nl?subject=Vraag%20over%20Initiatiefrijk%20De%20Wolden%3B%20t.a.v.%20R.%20Muller
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AANVRAAG 

 
I. Subsidieaanvrager 

 
Organisatie 

Naam: 

Telefoonnummer: 

Inschrijfnummer KvK: 

Bank- of girorekeningnummer: 

E-mailadres: 

Website: 

Het initiatief: 

Naam/omschrijving initiatief: 

Gewenst subsidiebedrag: 

Contactpersoon en adresgegevens 

Naam en voorletters: 

Functie: 

Adres: 

Postcode en plaats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 

 

M/V 

 

 

 

 

 

II. Beschrijving activiteiten 

Wat is uw doel? 

 

 

 

Hoe wilt u uw doel bereiken? (denk bijvoorbeeld aan de geplande activiteiten, 

vrijwilligerswerk, aantal verwachte deelnemers). 
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Wanneer vinden de activiteiten/vindt de gebeurtenis plaats? Of wanneer wordt het 

project uitgevoerd? (datum en/of periode). 

 

 

 

 

III. Doelstelling en resultaten subsidieregeling 

De subsidieregeling initiatiefrijk De Wolden is bedoeld om initiatieven van inwoners te 

stimuleren. Deze initiatieven moeten een bijdrage leveren aan leefbaarheid, sociale 

vitaliteit, sociale infrastructuur en/of het sociaal domein.  

 
Hoe draagt uw initiatief bij aan de leefbaarheid?  

Leefbaarheid is de waardering door inwoners van hun dagelijkse woonomgeving 

 

 

 

Hoe draagt uw initiatief bij aan de sociale vitaliteit? 

Sociale vitaliteit is de inspanningen van bewoners gericht op hun (woon)omgeving. 

(bijvoorbeeld vrijwilligerswerk) 

 

 

 

Hoe draagt uw initiatief bij aan de sociale infrastructuur? 

Sociale infrastructuur is het geheel van voorzieningen, verenigingen en activiteiten in de 

(woon)omgeving 
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Hoe draagt uw initiatief bij aan het sociaal domein?  

Sociaal domein is het brede terrein van activiteiten op sociaal cultureel gebied. De zorg, 

hulp voor kind en gezin, de ondersteuning op het gebied van werk en inkomen en 

participatie van inwoners.  

 

 

 

IV. Draagvlak 

Zijn er andere partijen in uw dorp of omgeving die uw initiatief ondersteunen?  

 

 

 

Zijn er mensen die nadeel ondervinden van uw activiteiten?  

 

 

 
V. Duurzaamheid 

 

Bij een project: 
Hoe is het beheer en onderhoud van uw project geregeld is? 

 

 

 

Bij een activiteit of evenement: 
Hoe zorgt u ervoor dat de activiteit of het  evenement kan worden herhaald zonder 

subsidie vanuit Initiatiefrijk De Wolden?  
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VI.     Ondertekening 
 
 
Datum: 
 
 
Het bestuur van:   
 
 
de voorzitter,     de secretaris/penningmeester, 
 
 
    
  
(naam + handtekening)   (naam + handtekening) 
 
 
 
 
Aanvraag compleet?  

 
Heeft u : 
• dit formulier volledig ingevuld en ondertekend?  O ja O nee 
• alle vereiste stukken (begroting/offertes) bijgevoegd? O ja O nee 
Het begrotingsformat vindt u op www.dewolden.nl/initiatiefrijk 

http://www.dewolden.nl/initiatiefrijk
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