AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE AMATEURKUNST
(harmonie, fanfare, brassband en majorettekorps)
U kunt dit formulier ook online invullen. Kijk hiervoor op www.steenwijkerland.nl
Dit formulier graag volledig invullen en inleveren bij of sturen naar:
Gemeente Steenwijkerland
bezoekadres: Vendelweg 1, 8331 XE Steenwijk
postadres: Postbus 162, 8330 AD Steenwijk

Ondertekening
Naam organisatie
Aresgegevens secretariaat
Voorna(a)m(en)
contactpersoon

Tussenvoegsel

Achternaam

Straatnaam/postbus
Huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel
E-mailadres
Bankrekeningnummer van
organisatie, ten name van
Kamer van Koophandel
nummer

06-06-2018

Huisletter

Huisletter toevoeging

Algemene vragen

a. Vraagt u voor de eerste keer een
jaarlijkse subsidie aan?

ja (voeg bij deze aanvraag een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten,
de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar)

nee

06-06-2018

b. Hoeveel subsidie vraagt u?

tot € 5.000,00
vanaf € 5.000,00

c. Wat was het aantal actieve leden

_______ aantal leden

op 31 december in het jaar
voorafgaand aan het jaar
waarvoor u deze subsidie
aanvraagt?

Bijlagen
Voor het bepalen van de hoogte van de subsidie zijn – overeenkomstig artikel 5.1 van de nadere regels
amateurkunst Steenwijkerland 2018 – de volgende gegevens van belang
1.

soort muziekvereniging

2.

aantal bespeeld instrumenten

3.

huisvestingskosten

4.

instructiekosten
Inhoudelijk verslag over het voorafgaande jaar waarvoor subsidie

U moet de volgende vier bijlagen

wordt aangevraagd (uit dit verslag moet blijken of het doel is

meesturen

gerealiseerd en de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn
verricht met de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten).
Een door het bestuur goedgekeurd jaarrekening over het
voorafgaande jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd
Overzicht van actieve leden voorafgaand aan het jaar waarvoor
subsidie wordt aangevraagd.
Een door het bestuur goedgekeurde begroting van het jaar waarvoor
u subsidie aanvraagt.

Verklaring en ondertekening
Ondergetekende verklaart bekend te zijn en akkoord te gaan met de subsidievoorwaarden/-criteria zoals die
verbonden zijn aan de subsidieverstrekking:


Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2018 (ASV)



De beleidsregels die op de subsidie betrekking hebben

Kijk voor meer informatie op www.steenwijkerland.nl.

(plaats)

(datum)

(handtekening)

Alleen aanvragen die volledig zijn ingevuld worden in behandeling genomen!

06-06-2018

