AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE KINDEREN 2022
Algemene gegevens
Naam
Straat
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mail adres
Nummer inschrijving KvK
Bankrekeningnummer

:
:
:
:
:
:
:

Aanvraag subsidie 2022 (graag aanvinken wat van toepassing is)
O

de aanvrager vraagt voor het eerst een subsidie 2022 met een totaalbedrag van €
Hieronder kunt u de volgende punten toelichten:
• aangeven waarom u subsidie aanvraagt;
• voor welke activiteiten, inclusief de doelstellingen en resultaten, die daarmee worden
nagestreefd, en hoe de activiteiten aan dat doel bijdragen. In het bijzonder ook in welke
mate de activiteiten gericht zijn op de gemeente of haar inwoners en op door de
gemeente vastgestelde doelen of beleidsterreinen;
• voor welke doelgroep;
• en u geeft aan of het hier om een eenmalige of om een structurele subsidie gaat;
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

Verplicht mee te zenden bijlagen:
0
1

2
3

Werkplan/activiteitenplan/beleidsplan;
Begroting van inkomsten en uitgaven, inclusief een dekkingsplan van de kosten van de
activiteiten, waar de subsidie voor wordt aangevraagd. Het dekkingsplan bevat een opgave
van bij andere bestuursorganen, private organisaties of personen aangevraagde subsidies of
vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten;
Afschrift van de oprichtingsakte van de rechtspersoon of de laatst vastgestelde statuten
(alleen als u voor de eerste keer aanvraagt)
De laatst opgemaakte jaarrekening (alleen als u voor de eerste keer aanvraagt)

’s-Hertogenbosch, datum:
Namens het bestuur,
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(Handtekening + naam en functie)
Nieuwe of hogere subsidieaanvragen worden uiterlijk 1 februari voorafgaand aan het subsidiejaar
ingediend.
Formulier met toelichting zenden naar: College van B&W van 's-Hertogenbosch
Afdeling MO/OAP
Postbus 12345
5200 GZ 's-HERTOGENBOSCH

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE KINDEREN 2022
Algemene gegevens
Naam
Straat
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mail adres
Nummer inschrijving KvK
Bankrekeningnummer

:
:
:
:
:
:
:

Aanvraag subsidie 2022 (graag aanvinken wat van toepassing is)
0

de aanvrager vraagt een subsidie gebaseerd op het subsidiebedrag 2020

0

de aanvrager vraagt daarnaast een hogere subsidie 2022 met een totaalbedrag van €
Hieronder kunt u de volgende punten toelichten:
• aangeven waarom u een hogere subsidie aanvraagt;
• voor welke activiteiten;
• voor welke doelgroep;
• en u geeft aan of het hier om een eenmalige of om een structurele subsidie gaat;
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

0

de aanvrager vraagt om een besluit op de aanvraag na vaststelling van de gemeentebegroting in
november 2021.

Verplicht mee te zenden bijlagen:
1 Begroting van inkomsten en uitgaven 2022;
2 Werkplan/activiteitenplan/beleidsplan
’s-Hertogenbosch, datum:
Namens het bestuur,
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(Handtekening + naam en functie)

Een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie wordt gedaan uiterlijk 1 juni voorafgaand aan het subsidiejaar. In
specifieke subsidieregelingen kunnen andere termijnen zijn vastgelegd.
Nieuwe of hogere subsidieaanvragen worden uiterlijk 1 februari voorafgaand aan het subsidiejaar ingediend.
Formulier met toelichting zenden naar: College van B&W van 's-Hertogenbosch
Afdeling MO/OAP
Postbus 12345
5200 GZ 's-HERTOGENBOSCH

