AANVRAAG MEERJARENSUBSIDIE SUBSIDIE 2018 & 2019 (Zorg)
U kunt dit formulier digitaal invullen, uitprinten en opsturen of mailen.

Gegevens aanvrager
Naam organisatie
Adres
Postcode en plaats
Rechtsvorm
Inschrijvingsnummer
Kamer van Koophandel
Vestigingsplaats
Website organisatie
IBAN-nummer
aanvrager
Contactpersoon
Naam
Functie binnen organisatie
Correspondentieadres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mail adres

A. Algemeen
1. Heeft u eerder subsidie bij de gemeente Zevenaar aangevraagd?
Ja
Nee
2. Heeft uw vereniging 10 of meer leden?
Ja
Nee
Niet van toepassing
 Stuur een ledenlijst per 1 januari 2017 (alleen personen die actief deelnemen aan de activiteiten).
 Stuur de contributieregeling.
 Stuur een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
3. Heeft uw stichting naar verwachting 10 of meer deelnemers per activiteit?
Ja,
Nee
Niet van toepassing
 Geef een indicatie van het aantal deelnemers per activiteit.

B. Activiteitenplan
1. Organiseert u activiteiten voor meervoudig gehandicapten?
(meervoudig gehandicapten zijn bijvoorbeeld doof-blinden, lichamelijk gehandicapt-zwakzinnigen, doof-zwakzinnigen)

Ja
Nee
2. Heeft u voor dezelfde activiteiten subsidie aangevraagd c.q. ontvangen van andere instellingen? *
Ja
Nee
 Zo ja, stuur het subsidiebesluit mee.
3. In onderstaand schema doet u een opgave van die activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt.
Ook als u een apart activiteitenplan bijvoegt, moet u dit schema invullen.
Aantal
Aantal keer
Omschrijving activiteit
deelnemers
Kosten
per jaar
per activiteit
1.
€
2.

€

3.

€

4.

€

5.

€

6.

€

7.

€

8.

€

9.

€

10.

€

Totaal aantal activiteiten per jaar
C. Begroting en reserves
1. Bij deze aanvraag moet u een begroting over de subsidieperiode 2018-2019 aanleveren.
 In de begroting moet worden opgenomen: een raming van alle inkomsten en uitgaven en een
onderbouwing van alle bestemmingsreserves
2. Geef per reserve aan of het gaat om een bestemmingsreserve of een vrije reserve. Vrije reserves zijn
reserves die groter zijn dan 10% van het totaal aan eigen inkomsten en het toegekende subsidiebedrag.
Deze vallen onder vermogensvorming.
Jaar

2018

2019

Reserves

Bedrag

1.

€

2.

€

3.

€

1.

€

2.

€

3.

€

Aanvullende toelichting
Hieronder kunt u een nadere toelichting op de aanvraag geven.

Dit formulier moet uiterlijk op 1 april 2017 gemeente zijn ingediend!
E . Ondertekening
Handtekening:

Datum:

Naam:

Functie in organisatie:

Door ondertekening verklaart u dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. Het onjuist of
onvolledig invullen van dit formulier kan leiden tot het afwijzen van het subsidieverzoek. Ten onrechte
verstrekte subsidie wordt teruggevorderd.

U kunt dit formulier en de bijlagen mailen naar gemeente@zevenaar.nl of opsturen naar:
Gemeente Zevenaar
afdeling Ontwikkeling, team Samenleving
T.a.v. Claudia Renes-Delfos
Antwoordnummer 37
6900 VB Zevenaar
Een postzegel is niet nodig.

