
 
 

Aanvraagformulier verlening jaarlijkse subsidie 2024 

Info 

Dit formulier is bestemd voor het aanvragen van een subsidie voor het uitvoeren 

van activiteiten. 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. Maak ook een begroting en 

stuur deze als bijlage mee. De begroting moet in ieder geval een specificatie van 

de inkomsten en de uitgaven bevatten van de activiteiten waarvoor u subsidie 

aanvraagt. 

 
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 2023 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.1. Subsidieaanvraag voor: 
 

Sportvereniging: 

Muziekvereniging: 

Jeugdkoor: 

Dorpshuis: 

Anders: 

O ga verder bij II.2., Sportverenigingen 

O ga verder bij II.3., Muziekverenigingen 

O ga verder bij II.4., Jeugdkoren 

O ga verder bij II.5., Dorpshuizen 

O ga verder bij III 

 

II.2. Sportverenigingen: 

a. Aantal in De Wolden woonachtige leden die op 1 januari 2023 de leeftijd van 

19 jaar nog niet hadden bereikt:  (jeugdledenlijst meesturen die is 

voorzien van peildatum 1 januari 2023, geboortedatum en woonplaats) 
OF 

Aantal in De Wolden woonachtige leden met een lichamelijke en/of 

verstandelijke beperking op 1 januari 2023:  (ledenlijst meesturen 

die is voorzien van peildatum 1 januari 2023 en woonplaats). 

 

b. U hoeft geen begroting mee te sturen. 

 

ga verder bij III 

 

II.3. Muziekverenigingen: 

a. Had uw vereniging minimaal 25 contributie betalende leden op 1 januari 2023: 

 

O ja (ledenlijst meesturen) ga verder bij II.3.b. 

O nee uw vereniging komt niet in aanmerking voor 

subsidie 

 

b. Zijn de activiteiten van uw vereniging voor iedere inwoner van de gemeente 

De Wolden toegankelijk? 

 
O ja ga verder bij II.3.c. 

O nee uw vereniging komt niet in aanmerking voor 

subsidie 

 
c. Aantal eenheden:  , te weten   

 

 

d. Aantal contributie betalende leden op 1 januari 2023:   

 

e. Verzorgt uw vereniging één of meerdere hafabra-opleidingen in eigen beheer? 

 

O ja, aantal leerlingen   ga verder bij II.3.f 

O nee  uw vereniging komt niet in aanmerking voor 

subsidie voor opleidingskosten 



f. Wordt de opleiding(en), als bedoeld onder II.3.e. verzorgd door een bevoegd 

docent? 
 

O ja ga verder bij II.3.g 

O nee uw vereniging komt niet in aanmerking voor 

subsidie voor opleidingskosten 

 

g. Wordt de opleiding(en), als bedoeld onder II.3.e. afgesloten met een erkend 

diploma? 

 

O ja ga verder bij III 

 

O nee uw vereniging komt niet in aanmerking voor 

subsidie voor opleidingskosten 

 

II.4. Jeugdkoren 

 

a. Heeft uw vereniging minimaal 15 contributie betalende jeugdleden, die de 

leeftijd van 19 jaar op 1 januari 2023 nog niet hadden bereikt? 

 

O ja (ledenlijst meesturen) ga verder bij II.4.b. 

O nee uw vereniging komt niet in aanmerking voor 

subsidie 

 

b. Zijn de activiteiten van uw vereniging voor iedere inwoner van de gemeente 

De Wolden toegankelijk? 

 
O ja ga verder bij II.4.c. 

O nee uw vereniging komt niet in aanmerking voor 

subsidie 

 
c. Contributieopbrengst in het jaar 2023: 

  (aantal) jeugdleden à €   = €  
 

d. De dirigentkosten in het jaar 2023 bedragen: €   
 

ga verder bij III 

 
II.5. Dorpshuizen 

 
a. Besteedt uw stichting de subsidiegelden aan de kosten verbonden aan het 

onderhoud van het dorpshuis? 

 
O ja ga verder bij II.5.b. 

O nee uw dorpshuis komt niet in aanmerking voor 

subsidie 

 

b. Zijn de activiteiten in uw dorpshuis voor iedere inwoner van de gemeente 

De Wolden toegankelijk? 

 
O ja ga verder bij II.5.c. 

O nee uw dorpshuis komt niet in aanmerking voor 

subsidie 



c. Is uw dorpshuis naar behoefte minimaal vijf dagen per week open en in de 

avonduren van 19.00 tot 23.00 uur? 

 
O ja ga verder bij II.5.d. 

O nee uw dorpshuis komt niet in aanmerking voor 

subsidie 

 
d. Geeft uw dorpshuis bij de verhuur van ruimten prioriteit aan de ruimtevraag 

van het onderwijs en van het welzijnswerk? 

 
O ja ga verder bij III. 

O nee uw dorpshuis komt niet in aanmerking voor 

subsidie 

 

III. Doelstellingen en resultaten 

 

Geef aan in welke mate de activiteiten zijn gericht op de gemeente of haar 

ingezetenen en op de door de gemeente vastgestelde doelen of beleidsterreinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
IV. Ondertekening 

 

Datum:   
 

Het bestuur van   
 

de voorzitter, de secretaris/penningmeester, 

 

 
 

 

(naam en handtekening) (naam en handtekening) 

 

V. Aanvraag compleet? 
 

Heeft u : 

• dit formulier volledig ingevuld en ondertekend? O ja O nee 

• alle vereiste stukken bijgevoegd? O ja O nee 


