AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VERKEERSEDUCATIE EN VERKEERSVEILIGHEID 2019
Algemene gegevens
Naam
Straat
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mail adres
Nummer inschrijving KvK
Bankrekeningnummer

:
:
:
:
:
:
:

Aanvraag subsidie 2019 (graag aanvinken wat van toepassing is)
O

de aanvrager vraagt voor het eerst een subsidie 2019 met een totaalbedrag van €
Aanvraag indienen vóór 1 juni in het jaar voorafgaand aan het jaar, waarop de subsidieaanvraag
betrekking heeft. Besluit op de aanvraag vindt uiterlijk 31 december van het jaar waarop de
aanvraag is ingediend (ná vaststelling van de gemeentebegroting in november).
Hieronder kunt u de volgende punten toelichten:
• aangeven hoeveel subsidie
• aangeven waarom u subsidie aanvraagt;
• voor welke activiteiten;
• voor welke doelgroep;
• voor welk dienstjaar.
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

O

de aanvrager vraagt een subsidie gebaseerd op het subsidiebedrag voorafgaand jaar
Aanvraag indienen vóór 1 juni in het jaar voorafgaand aan het jaar, waarop de subsidieaanvraag
betrekking heeft. Besluit op de aanvraag vindt uiterlijk 31 december van het jaar waarop de
aanvraag is ingediend (ná vaststelling van de gemeentebegroting in november).
Hieronder kunt u de volgende punten toelichten:
• aangeven hoeveel subsidie
• aangeven waarom u subsidie aanvraagt;
• voor welke activiteiten;
• voor welke doelgroep;
• voor welk dienstjaar.
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

O

de aanvrager vraagt een hogere subsidie gebaseerd op het subsidiebedrag voorafgaand jaar
Aanvraag indienen vóór 1 juni in het jaar voorafgaand aan het jaar, waarop de subsidieaanvraag
betrekking heeft. Besluit op de aanvraag vindt uiterlijk 31 december van het jaar waarop de
aanvraag is ingediend (ná vaststelling van de gemeentebegroting in november).

Hieronder kunt u de volgende punten toelichten:
• aangeven hoeveel subsidie
• aangeven waarom u subsidie aanvraagt;
• voor welke activiteiten;
• voor welke doelgroep;
• voor welk dienstjaar.
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

Verplicht mee te sturen bijlagen:
• Werkplan/activiteitenplan/beleidsplan
• Begroting van inkomsten en uitgaven;

’s-Hertogenbosch,

-

-

.

Namens het bestuur,

(Handtekening + naam en functie)

Formulier met toelichting zenden naar: Gemeente ’s-Hertogenbosch
College van Burgemeester en Wethouders
Afdeling SO/Leefomgeving
t.a.v. K. Gijsbrechts
Postbus 12345
5200 GZ 's-HERTOGENBOSCH

