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NAW gegevens aanvrager  

Naam aanvragende organisatie 
*Alleen in te vullen wanneer u de aanvraag doet 

namens uw organisatie. 

 

 

E-mailadres organisatie  
*Alleen in te vullen wanneer u de aanvraag doet 

namens uw organisatie. 

 

 

Iban (bankrekening)nummer organisatie 
of van de aanvrager  

Vult u het formulier in namens een 
organisatie vult dan hier het KVK nummer 
in.  

 

Telefoonnummer organisatie  
*Alleen in te vullen wanneer u de aanvraag doet 

namens uw organisatie. 

 

 

Website (en/of social media)  

 
 

 

Naam contactpersoon  
 
 

 

Adres contactpersoon  
*Postcode, straatnaam, huisnummer, woonplaats. 

 
 

 
Voor welk gebied is uw aanvraag? 
 

o Abbenbroek 
o Buitengebied 
o Centrum 
o De Akkers 
o De Elementen 
o De Hoek 
o Geervliet 
o Gildenwijk 
o Groenewoud 
o Heenvliet 
o Hekelingen 
o Hofweg 

o Hoogwerf 
o Maaswijk 
o Oudenhoorn 
o Schenkel 
o Schiekamp 
o Simonshaven 
o Sterrenkwartier 
o Vierambachten 
o Vogelenzang 
o Vriesland 
o Waterland 
o Zuidland 

Datum aanvraag  
 

Telefoon contactpersoon (1) 
 
 

 

E-mailadres contactpersoon (1) 
 
 

 

Telefoon contactpersoon (2) 

 
 

 

E-mailadres contactpersoon (2)  
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Zijn de vergunningen aangevraagd?            □ ja     □ nee 

(NB:*Zo nee, check dan even bij de combinatie of dit verplicht is. Dit kan afhangen van de grootte van uw activiteit, let op! 
Zonder vergunning of toestemming worden de materialen niet uitgeleend) Denk hierbij aan veiligheid maar ook kansspelen 
verkoop van alcohol op de openbare weg etc.  

Heeft u al  eerder een subsidieaanvraag gedaan?          □ ja     □ nee 

Zo ja, heeft u deze subsidie aanvraag gekregen?          □ ja     □ nee 

 
Om uw aanvraag zo goed mogelijk te kunnen behandelen vragen wij u algemene informatie over de activiteiten 
waar de aanvraag voor wordt gedaan. Om in aanmerking te komen voor de jaarsubsidie moeten minimaal drie 
activiteiten georganiseerd worden. Zijn nog niet alle gegevens van alle activiteiten bekent vul dan in wat wel 
bekent is. 

Informatie In te vullen door aanvrager  

Activiteit 1  Naam activiteit: 

Datum  *Wanneer gaat deze activiteit  plaats vinden ? 
 
 

Aanvangstijd *Hoe laat  start deze activiteit, vermeld ook meteen wanneer er opgebouwd gaat worden? 
 
 

Eindtijd  *Tot hoe laat gaat deze activiteit door en wanneer kan er weer worden opgeruimd? 
 
 

Locatie *Op welke locatie wordt deze activiteit gehouden(adresgegevens)?  
 
 

Doel  *Wat wilt u met deze activiteit bereiken? 
 
 

Bereik *Wat is een redelijke inschatting van het aantal deelnemers?  
 
 

Doelgroep *Voor wie gaat u deze activiteit organiseren?  
 
 

Eigen bijdrage *Vraagt u bij deze activiteit  een eigen bijdragen, zo ja hoeveel ?  
 
 

Samenwerking *Werkt u met deze activiteit samen met andere organisatie(s) samen, zo ja met welke?  

 

 

Informatie  

Activiteit 2 Naam activiteit: 

Datum  *Wanneer gaat deze activiteit plaats vinden? 
 
 

Aanvangstijd *Hoe laat start deze activiteit, vermeld ook meteen wanneer er opgebouwd gaat worden? 
 
 

Eindtijd  *Tot hoe laat gaat deze activiteit door en wanneer kan er weer worden opgeruimd? 
 
 

Locatie *Op welke locatie wordt deze activiteit gehouden(adresgegevens)?  
 
 

Doel  *Wat wilt u met deze activiteit bereiken? 
 
 
 

Bereik *Wat is een redelijke inschatting van het aantal deelnemers?  
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Doelgroep *Voor wie gaat u deze activiteit organiseren?  
 
 

Eigen bijdrage *Vraagt u bij deze activiteit  een eigen bijdragen, zo ja hoeveel ?  
 
 

Samenwerking *Werkt u met deze activiteit samen met andere organisatie(s) samen, zo ja met welke?  
 

 

Activiteit 3  Naam activiteit: 

Datum  *Wanneer gaat deze activiteit plaats vinden? 
 
 

Aanvangstijd *Hoe laat start deze activiteit, vermeld ook meteen wanneer er opgebouwd gaat worden? 
 
 

Eindtijd  *Tot hoe laat gaat deze  activiteit door en wanneer kan er weer worden opgeruimd ? 
 
 

Locatie *Op welke locatie wordt deze activiteit gehouden(adresgegevens)?  
 
 

Doel  *Wat wilt u met deze activiteit bereiken? 
 

 

Bereik *Wat is een redelijke inschatting van het aantal deelnemers?  
 
 

Doelgroep *Voor wie gaat u deze activiteit organiseren?  
 
 

Eigen bijdrage *Vraagt u bij deze activiteit  een eigen bijdragen, zo ja hoeveel ?  
 
 

Samenwerking *Werkt u met deze activiteit samen met andere organisatie(s) samen, zo ja met welke?  
 

Bijlage 1 verplicht *Begrotingen: kosten/inkomsten (subsidie max. 75% v.d. begroting de rest van de inkomsten 
via eigen bijdragen en /of sponsoren) 

Bijlage 2 extra *Vergunningen, projectplannen en/of indien aanwezig draaiboeken van de activiteiten 

Overige activiteiten 
Worden er naast bovengenoemde- meer (kleinere) activiteiten georganiseerd of zijn er plannen voor meerdere 
activiteiten zonder dat hier een datum voor bekend is vul deze dan hier beknopt in: 

 

 

Verantwoording: 
Na afloop van elke activiteit moet een kort verslag met beeldmateriaal binnen 4 weken na uitvoering bij de 
betreffende combinatiefunctionaris aangeleverd worden. Wordt deze verantwoording niet nagekomen kan dit voor 
een volgende aanvraag een dwingende weigeringgrond zijn. 
Bonnen moeten in samenhang met de nacalculatie op de begroting geëvalueerd kunnen worden en moeten voor 
dit doel bewaard worden. 

 
Voor het maken van de begroting is er een format in exel beschikbaar, de combinatiefunctionaris in uw gebied kan 
u hierbij en bij mogelijk andere vragen helpen. 

 


