
 

 
 

Aanvraagformulier verlening jaarlijkse jeugdledensubsidie sport 
2020 en 2021 
 
Info 

Dit formulier is bestemd voor het aanvragen van de jaarlijkse jeugdledensubsidie

en/of leden met een beperking voor sportverenigingen. Aanvragen die onvolledig 

zijn, kunnen wij niet in behandeling nemen. Het gebruik van dit formulier is 

verplicht.  

 

 

Wat verwachten we van u? 

De gemeente De Wolden heeft regels vastgesteld voor subsidiëring. Deze regels 

staan in de Algemene subsidieverordening gemeente De Wolden 2015 en in de 

Subsidieregeling De Wolden 2016-II. U kunt genoemde regels vinden op 

dewolden.nl/subsidie. 

 

Wat moet u meesturen? 

Zorg ervoor dat u alle vragen op dit formulier invult. Stuur de gevraagde 

ledenlijsten als bijlage mee. Denkt u eraan dat u het aanvraagformulier 

ondertekent voordat u het verstuurt? 

 

Eerste aanvraag én rechtspersoon? 

Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan als rechtspersoon? Dan hebben we nog 

de volgende extra stukken van u nodig: 

- statuten; 

- oprichtingsakte; 

- meest recente jaarverslag; 

- meest recente jaarrekening. 

 

Aanvraagtermijn 

Het is van groot belang dat u de subsidie vóór 1 juni 2020 aanvraagt. Als u de 

aanvraag te laat indient, weigert het college de subsidieverlening. 

 

 

AANVRAAG 
 

Subsidieaanvrager 

 

  

I.1. Rechtspersoon  

Rechtsvorm (bijv. vereniging, stichting)  

Naam  

Telefoonnummer  

Inschrijfnummer KvK  

IBAN rekeningnummer  

E-mailadres  

Website  



 
Contactpersoon en adresgegevens  

Naam en voorletters M/V 

Functie  

Adres  

Postcode en plaats  

 

II. Subsidieaanvraag 2020: 

 Aantal in De Wolden woonachtige leden die op 1 januari 2019 de leeftijd 

van 19 jaar nog niet hadden bereikt:      (ledenlijst voorzien van 

peildatum 1 januari 2019 meesturen) 

EN/OF 

 Aantal in De Wolden woonachtige leden op 1 januari 2019 met een 

lichamelijke en/of verstandelijke beperking:      (ledenlijst 

voorzien van peildatum 1 januari 2019 meesturen).  

 

III. Subsidieaanvraag 2021: 

 Aantal in De Wolden woonachtige leden die op 1 januari 2020 de leeftijd 

van 19 jaar nog niet hadden bereikt:      (ledenlijst voorzien van 

peildatum 1 januari 2020 meesturen) 

EN/OF 

 Aantal in De Wolden woonachtige leden op 1 januari 2020 met een 

lichamelijke en/of verstandelijke beperking:      (ledenlijst 

voorzien van peildatum 1 januari 2020 meesturen).  

 
IV. Ondertekening 

 

Datum:       

 

Het bestuur van           

 

de voorzitter,     de secretaris/penningmeester, 

 

 

            

     

(naam en handtekening)   (naam en handtekening) 

 

 

V. Aanvraag compleet?  

 

Hebt u : 

 dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend? O ja O nee 

 de vereiste ledenlijsten bijgevoegd?     O ja O nee 

 




