AANVRAAGFORMULIER VERLENING INCIDENTELE SUBSIDIE 2020
NAW-gegevens en overige gegevens van uw organisatie

Naam organisatie (statutair)

: __________________________________________________________________

Postadres

: __________________________________________________________________

Postcode en plaats

: __________________________________________________________________

Contactpersoon

: ___________________ _______________ ______________________________
naam

telefoon

Inschrijfnummer Kamer
van Koophandel

: __________________________________

- vestigingsnummer

: __________________________________

IBAN (bankrekeningnummer)

: __________________________________

e-mailadres

Verzoekt op grond van de Algemene subsidieverordening Westland 2016 om een Incidentele subsidie.

: € __________________________

Gevraagde subsidie

Indien de organisatie voor het eerst subsidie aanvraagt, dan moeten de volgende stukken worden meegezonden: de
statuten of het reglement, een opgaaf van de bestuurssamenstelling, een uittreksel Kamer van Koophandel en een overzicht van de financiële situatie op het moment van aanvraag, indien mogelijk in de vorm van een jaarrekening van het
voorgaande boekjaar.

Het doel van de organisatie is:
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
Startdatum en einddatum van de activiteit ___________________________________

De ondertekenaars verklaren:
- bevoegd en/of gemachtigd te zijn om deze aanvraag te ondertekenen;
- kennis te hebben genomen van de geldende wet- en regelgeving op basis waarvan deze subsidie wordt aangevraagd;
- deze subsidieaanvraag, inclusief bijlagen volledig, juist en naar waarheid te hebben ingevuld.

Titel(s) __________

Voorletter(s) ___________________

Tussenvoegsel(s) ______________________

Achternaam __________________________________________

Functie _______________________________

Datum

__________________________________________
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Handtekening

__________________________________
(handtekening)

Titel(s) __________

Voorletter(s) ___________________

Tussenvoegsel(s) ______________________

Achternaam __________________________________________

Functie _______________________________

Datum

__________________________________________

Handtekening

__________________________________
(handtekening)

U dient het formulier volledig in te vullen en tenminste 8 weken vóór de aanvang van de activiteit te hebben
ingeleverd.

Bijlagen:
Naast een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier dient u de volgende gegevens te verstrekken:
· een activiteitenplan;
· een exploitatiebegroting voor de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd.
Bij een subsidieaanvraag boven de € 70.000,- wordt daarnaast overgelegd:
- een investeringsplan;
- de laatste jaarrekening;
- het laatste jaarverslag.

U dient het formulier met bijlagen op te sturen naar:
Gemeente Westland
Jaarprogramma subsidie
Cluster Dienstverlening / Sub Team Subsidies
Antwoordnummer 25
2670 VB Naaldwijk
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Naam organisatie : __________________________________________________________________________

Naam activiteit

: __________________________________________________________________________

EXPLOITATIEBEGROTING - INKOMSTEN
Fondsen / sponsoren:
€
€
€
€
€
€
€
€

subtotaal:

Subsidies:
€

Gemeente Westland

€
€
€
€
€

subtotaal:
Overige inkomsten:
€
€
€
€
€
€
€
€
€
subtotaal:

€

€

Totaal inkomsten:

Indien de organisatie de gevraagde gegevens op een andere overzichtelijke wijze beschikbaar heeft (zoals: begroting;
jaarrekening, activiteitenplan; activiteitenverslag), dan kunnen deze worden bijgevoegd en volstaat een verwijzing daarnaar.
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Naam organisatie : __________________________________________________________________________

Naam activiteit

: __________________________________________________________________________

EXPLOITATIEBEGROTING - UITGAVEN
Activiteitenkosten:
€
€
€
€
€
€
€
€
€

subtotaal:
Organisatiekosten:
€
€
€
€
€

€

subtotaal:

€

Overige kosten:

€
€
€
€
€
€
€
€
subtotaal:

€

€

Totaal uitgaven:
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