Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke
Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke
Tel (0113) 377377 • Fax (0113) 377300

AANVRAAGFORMULIER VOOR INCIDENTELE SUBSIDIES 2021
(Eénmalig subsidie voor activiteiten en/of investeringen e/o
Initiatiefsubsidie voor activiteiten).

1. Wanneer gaat de activiteit en/of investering plaatsvinden? ………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
2. Is uw instelling statutair gevestigd in: Noord-Beveland, Zeeland of Nederland?
Ja, namelijk in………………………………………….(plaatsnaam vermelden).
3. Wat is de doelstelling/missie van uw instelling? ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
VRAGEN EENMALIG SUBSIDIE
4. Voor welke éénmalige activiteit/investering wilt u subsidie aanvragen?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. Heeft uw instelling gereserveerd voor die activiteit en/of investering? Zo ja Hoeveel. Zo
nee, waarom niet?
………………………………………………………………………………………………….
6. Gaat uw instelling extra inkomsten werven voor die activiteit en/of investering? Zo ja
hoeveel? Zo nee, waarom niet?
………………………………………………………………………………………………….

VRAGEN INITIATIEFSUBSIDIE
7. Wilt u een aanvraag doen voor een activiteit (een nieuw of bestaand initiatief) voor een
evenement ? (bijv. een toneelvoorstelling, beurs, muziekoptreden, fietstocht, etc.).
Ja, namelijk voor ……………………………………………………………………………..
8. Heeft de activiteit (evenement) een bovenlokale uitstraling naar uw mening? Zo ja, waar
blijkt dat uit ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
9. Hoe groot zal (op grond van uw ervaringsgegevens of inschatting) de omvang van het
publiek en deelnemers zijn tijdens het evenement.
Omvang publiek……………Aantal deelnemers………….Aantal begeleiders……………
10. Hoeveel bedraagt de totale omvang van de exploitatiebegroting?
…………………………………………………………………………………………………
11. Welk percentage van de uitgaven wordt gedekt door sponsors?
…………………………………………………………………………………………………
12. Welk percentage van de uitgaven wordt gedekt door het publiek/deelnemers?
…………………………………………………………………………………………………
OVERIGE VRAGEN
13. Op welke locatie vindt de activiteit plaats?
………………………………………………………………………………………………….
14. Worden de activiteiten (gedeeltelijk) door vrijwilligers georganiseerd?
Ja/nee. Toelichting……………………………………………………………………………..
15. Hoeveel bedraagt het exploitatietekort in de begroting?
…………………………………………………………………………………………………
16. Welk bedrag aan subsidie vraagt u aan? …………………………………………………..
17. Hoeveel bedraagt het recente saldo van uw bankrekening(en)?
bank/kas………………………………………………………………………………………..

18. Op welk banknummer kan het subsidie worden overgemaakt?
……………………………………………….(als u voor de eerste maal subsidie aanvraagt,
een recent bankafschrift van dit nummer bijvoegen!).
NAAM, ADRES, WOONPLAATSGEGEVENS, ETC.
19. Wat is de naam en postadres van uw instelling?
Naam……………………………………….adres……………………………………………...
Woonplaats…………………………………….postcode………………tel……………………
Inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel: …………………….…………………..
20. Wie is de contactpersoon van uw instelling?
Naam………………………………………………adres………………………………………
Woonplaats……………………………Postcode……………………telefoon…………………
E-mail adres………………………………………………………….(niet verplicht).
21. Ondertekening en naam (tenminste twee ondertekenaars).
Plaats: ………………………………………….Datum:……………………………………….
De voorzitter/directeur…………………………
De secretaris…………………...................
De penningmeester…………………...........

(naam…………………………………….)

(naam…………………………………………)
(naam ……………………................)

Altijd dit formulier volledig ingevuld inleveren voor het aanvragen van een incidenteel
subsidie (tenminste 4 weken voordat de activiteit en/of investering plaatsvindt).
Tevens dient u de volgende bescheiden mee te zenden:
*een begroting van baten en lasten;
*indien van toepassing een investeringsopzet;
*een programmabeschrijving;
*zo nodig een recent bankafschrift.
Indien dit ontoereikend is, kunnen nadere bescheiden c.q. bewijsstukken worden gevraagd.

