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Barcode
Regionale subsidie bevordering zelfregie en ervaringsdeskundigheid 2017/2019
Aanvraag Regionale Subsidieregeling
Bevordering Zelfregie en Ervaringsdeskundigheid
2018
Waarom dit formulier?
Met dit formulier vraagt u subsidie aan ter
bevordering van zelfregie en
ervaringsdeskundigheid.
Hoe gaat het verder?
Wij controleren alle gegevens die u invult. U
krijgt een brief waarin de beslissing van de
gemeente staat.

1. Persoonlijke gegevens
Burgerservicenummer (BSN)
Roepnaam
Voorletters
Achternaam
Adres
Postcode en woonplaats

2. Organisatiegegevens
Naam organisatie
KvK
Adres
Postcode en vestigingsplaats
E-mailadres

3. Betaalgegevens

Rekeningnummer (IBAN)
ten name van

Hebt u vragen?
Neem contact op met Remco Bouts via (073)
615 51 55 of via r.bouts@s-hertogenbosch.nl

3. Subsidievoorwaarden
U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die:
 de zelfredzaamheid en eigen regie van inwoners
versterken of;
 het sociaal netwerk van de betrokkenen vergroten of;
 ervoor zorgen dat inwoners gaan deelnemen aan
algemene voorzieningen en sociale verbanden of;
 ervoor zorgen dat tussen verschillende groepen inwoners
duurzame contacten ontstaan of;
 de ontwikkeling en/of inzet van ervaringsdeskundigheid
stimuleren.

Subsidievoorwaarden

De gemeente geeft maximaal € 10.000,- subsidie per aanvraag.
De activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, moeten bedoeld
zijn voor inwoners van de regio Meierij of Bommelerwaard. Het
gaat om de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Vught, Meierijstad,
Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel, Zaltbommel of Maasdriel

3. Vragen over de activiteit

Welke activiteit wilt u
organiseren?

Wie wilt u bereiken met
de activiteit? (doelgroep)

Wat wilt u bereiken met
de activiteit? (doel)

Welke relatie heeft uw
activiteit met de
bevordering van zelfregie of
ervaringsdeskundigheid?

Onder welke voorwaarde
valt uw activiteit?

X versterkt de zelfredzaamheid en eigen regie van inwoners
X vergroot het sociaal netwerk van de betrokkenen
X zorgt ervoor dat inwoners gaan deelnemen aan algemene
voorzieningen en sociale verbanden
X zorgt ervoor dat tussen verschillende groepen inwoners
duurzame contacten ontstaan
X stimuleert de ontwikkeling en/of inzet van
ervaringsdeskundigheid

Begroting en
subsidiebedrag

Voeg een begroting toe voor uw activiteit en hoeveel u totaal
aan subsidie wilt aanvragen:

13. Ondertekening
Ik heb het formulier naar waarheid ingevuld
’s-Hertogenbosch, datum

Handtekening aanvrager

Het ondertekende formulier kan (na scannen) gemaild worden naar
gemeente@s-hertogenbosch.nl.
U kunt het ook printen, ondertekenen en per post opsturen naar:
Gemeente ’s-Hertogenbosch
t.a.v. MO/SoZo
Postbus 12345
5200GZ ‘s-Hertogenbosch

