AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE AMATEURKUNST
overige instellingen (niet bestemd voor harmonie-, fanfare, brassbands en majorettekorpsen)
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

Organisatie
Naam organisatie
Adresgegevens secretariaat
Voorna(a)m(en)
contactpersoon

Tussenvoegsel

Achternaam

Straatnaam/postbus
Huisnummer

Huisletter

Huisletter toevoeging

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

Algemene vragen
a. Vraagt u voor de eerste keer een

☐

jaarlijkse subsidie aan?

de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar)

☐
b. Hoeveel subsidie vraagt u?

ja (voeg bij deze aanvraag een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten,
nee

€

Bijlagen
U moet de volgende bijlagen

☐

meesturen

een beschrijving van de activiteit(en) waarvoor
subsidie wordt aangevraagd (zie toelichting 1)

☐

een begroting van inkomsten en uitgaven voor de activiteit
(zie toelichting 2).

15-06-2018

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!

15-06-2018

Toelichting aanvraagformulier subsidies amateurkunst (met uitzondering van harmonie, fanfare, brassbands
en majorettekorpsen)

Toelichting 1 – Activiteitenplan
In het activiteitenplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
a.

De uit te voeren activiteiten en het doel wat de organisatie ermee wil bereiken;

b.

Samenwerkingspartners

c.

Plaats en datum van de activiteit

d. Wie zijn de deelnemers
e.

De criteria waaraan wordt voldaan conform de subsidieregeling

Toelichting 2 - Begroting
Een overzicht van de inkomsten en uitgaven voor de periode of de activiteiten waarvoor de subsidie wordt
aangevraagd.
Indien nodig dienen de begrotingsposten ieder afzonderlijk van een toelichting te worden voorzien.

15-06-2018

