Aanvraagformulier vaststelling jaarlijkse subsidie 2020
Info
Dit formulier is bestemd voor het vaststellen van een verleende jaarlijkse
subsidie. Aanvragen die onvolledig zijn kunnen wij niet in behandeling nemen.
Het gebruik van dit formulier is verplicht.
Wat moet u meesturen?
Zorg ervoor dat u alle vragen op dit formulier invult. In dit aanvraagformulier
kunt u lezen wat u met de aanvraag moet meesturen.
Aanvraagtermijn voor de vaststelling van een jaarlijks verleende subsidie
vanaf € 7.500,-- tot € 50.000,-Uiterlijk op 31 mei van het jaar dat volgt op het betrokken kalenderjaar, dus
uiterlijk 31 mei 2021.
Aanvraagtermijn voor de vaststelling van een jaarlijks verleende subsidie
vanaf € 50.000,-Uiterlijk 31 mei in het jaar na afloop van het kalenderjaar, dus uiterlijk
31 mei 2021.

AANVRAAG
I.

Subsidieaanvrager

I.1. Rechtspersoon
Rechtsvorm (bijv. vereniging, stichting)
Naam:
Telefoonnummer:
Inschrijfnummer KvK:
Bank- of girorekeningnummer:
E-mailadres:
Website:
Contactpersoon en adresgegevens
Naam en voorletters:
Functie:
Adres:
Postcode en plaats:
Subsidiejaar:
Subsidiebedrag:

M/V

II.

Verantwoording

Bijvoegen:
1. Bij een subsidie vanaf € 7.500,-- tot € 50.000,--:
• een inhoudelijk en financieel verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten
waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht.
2. Bij een subsidie vanaf € 50.000,--:
• een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de
subsidie is verleend, zijn verricht en;
• een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en
inkomsten (financieel verslag of jaarrekening) en;
• een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop en;
• een accountantsverklaring.
3. Voor muziekverenigingen:
• een jaarrekening waaruit blijkt dat een deel van de subsidie is gereserveerd
voor de aanschaf van uniformen en instrumenten en;
• een jaarverslag waaruit blijkt dat in het subsidiejaar minimaal tweemaal een
voor iedereen toegankelijk en binnen de grenzen van de gemeente
De Wolden optreden is gegeven.
4. Voor jeugdkoren:
• een jaarverslag waaruit blijkt dat in het subsidiejaar minimaal tweemaal een
voor iedereen toegankelijk en binnen de grenzen van de gemeente
De Wolden optreden is gegeven.
6. Voor dorpshuizen:
• een jaarrekening, inclusief een duidelijke financiële uitwerking, waarin alle
uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden zijn vermeld.
III.
Bestedingsverklaring
De subsidieontvanger verklaart dat de verleende subsidiegelden aan de doelen,
zoals vermeld in de beschikking tot subsidieverlening, zijn besteed.
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?
• alle vereiste stukken bijgevoegd?

O ja
O ja

O nee
O nee

