AANVRAAGFORMULIER
TOPSPORTFONDS WESTLAND 2020
-

Lees de criteria eerst goed door voordat je deze aanvraag invult (zie onze website
www.gemeentewestland.nl/topsportfonds)
Geef op om welke kosten het gaat en toon de gemaakte kosten aan d.m.v. een begroting
Je dient het belang van de aanvraag goed te onderbouwen, vergezeld door een brief van de trainer/coach,
sportvereniging, trainingscentrum en/of sportbond
Voor medische kosten dien je aan te tonen dat de kosten niet worden vergoed door je zorgverzekeraar

Naam

________________________________________

Adres

________________________________________

Postcode

___________________

Woonplaats

______________________

Tel.

___________________

Geboortedatum

______________________

E-mailadres

________________________________________

IBAN-nummer: _____________________

t.n.v.

______________________

Tak van sport

____________________

onderdeel

______________________

Sportniveau

landelijk/regionaal*

Vereniging

________________________________________

Selectie

______________________

senioren/jeugd*

sportbond

______________________

Heeft er het afgelopen half jaar reeds een intake- en/of vervolggesprek met Den Haag Topsport
Ja / nee*
Zo ja, wanneer? ______________________ Zo nee, maak dan eerst een afspraak
(E. Vermaas: 06 23440927).
Wat is de reden en doel van de aanvraag. Geef aan waarom de betreffende activiteit noodzakelijk is voor je verdere
sportcarrière:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Hoogte van het totaal aan te vragen bedrag

€ _____________

Ontvang je een bijdrage van NOC*NSF (stipendium/kostenvergoeding)?

Ja/Nee*

Wie dragen er financieel bij?
Ouders/ vereniging/ sportbond/ sponsors/ anders*

* doorhalen wat niet van toepassing is

Heb je zelf nog inkomsten?
Ja/Nee*
Zo ja, vaste of incidentele inkomsten? Vast/ incidenteel*
€ _____________

Hoeveel is dat per jaar?

Zijn er bij andere organisaties of fondsen aanvragen ingediend? Ja/ Nee*
Zo ja, bij wie en met welk resultaat?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Geef aan waarom vereniging of bond genoemde activiteit niet of slechts deels vergoed:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Kostenoverzicht:
Datum

Omschrijving kosten

Bedrag

Eventuele aanvullende opmerkingen:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld!
Ik verklaar bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en bovenstaande kosten niet bij anderen eveneens te
hebben gedeclareerd of te gaan declareren en de “procedure Topsportfonds Westland’” te hebben gelezen,
Datum:

Handtekening:

Indien je jonger bent dan 16 jaar dient een ouder/voogd deze aanvraag te ondertekenen.
Stuur de ingevulde aanvraag – inclusief de originele rekeningen - naar:
Gemeente Westland – t.a.v. Topsportfonds - Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk.
* doorhalen wat niet van toepassing is

