Aanvraagformulier subsidie 2019
Innovatieve en experimentele
activiteiten

1. Gegevens aanvrager
Naam:………………………………………………………………………………………………………………………………
Postadres:……………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode/Plaats:……………………………………………………………………………………………………………..
2. Gegevens contactpersoon
Naam:……………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer overdag:…………………………………………………………………………………………….
E-mailadres:……………………………………………………………………………………………………………………
3. Gegevens bank (dit mag geen privé nummer zijn)
IBAN:…………..………………………………………………………………………………………………………………..
Ten name van:……………………………………………………. te:………………………………………………….
4. Rechtspersoonlijkheid
Wij zijn een (a.u.b. aankruisen wat op uw organisatie van toepassing is):

□
□
□
□

Stichting
Vereniging
Anders:……………………………………………………………………………………………………………………….
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel ………………..……………………………………..

5. Hoogte subsidieaanvraag
Wij vragen een subsidie van € ……………..
6. Andere subsidiemogelijkheden
Voor de activiteiten uit deze aanvraag wordt aan overige subsidie ontvangen:
Instantie

bedrag

…………………………………………………………………………………………….

………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

………………………………………….

7. Bij de subsidieaanvraag dient u de volgende stukken te voegen:
(Door het aankruisen van de vakjes verklaart u de stukken te hebben bijgevoegd)

□ 1. Beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd
□ 2. Begroting voor de kosten van deze activiteiten
Als voor de eerste keer subsidie wordt aangevraagd:

□ 3. Een jaarrekening over 2017 en een verkorte balans per 31-12-2017
□ 4. Een jaarverslag over 2017
□ 5. Kopie van de oprichtingsakte en de statuten
8. Ondertekening
Ondergetekenden verklaren het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Ook
staan zij in voor de inhoud van de bijlagen.
Tevens verklaren zij bekend te zijn met de subsidievoorwaarden / -criteria die zijn
verbonden aan de subsidieverstrekking, zoals vermeld in:
•

Algemene wet bestuursrecht;

•

Algemene Subsidieverordening gemeente Elburg 2015;

•

Subsidieregeling verbindende, innovatieve en experimentele activiteiten Elburg
2017.

Bovendien verklaren zij bekend te zijn met het feit dat de aanvraag uiterlijk
8 en maximaal 26 weken voordat is begonnen met de activiteiten waarvoor
subsidie wordt aangevraagd moet worden ingediend.
Namens de aanvrager, de daartoe statutair of anderszins bevoegden,
Datum:………………………………………… Plaats:………………………………………………………………………..
Voorzitter:……………………………………………………………………………………
Secretaris:…………………………………………………………………………………..
Penningmeester:………………………………………………………………………….

TOELICHTING OP HET AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES 2019
INNOVATIEVE EN EXPERIMENTELE ACTIVITEITEN

Activiteiten
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten voor en/of door inwoners van de gemeente
Elburg met een verbindend, innovatief en/of experimenteel karakter.
Wijze van verdeling
Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd,
geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het voor de betrokken
subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.
Algemeen
Om voor het jaar 2019 subsidie van de gemeente Elburg te ontvangen moet aan een aantal formele
voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden zijn onder andere opgenomen in de Algemene wet
bestuursrecht, en dan vooral in hoofdstuk 4; de Algemene Subsidieverordening gemeente Elburg 2015 en de
Subsidieregeling verbindende, innovatieve en experimentele activiteiten Elburg 2017.
Het formulier moet volledig ingevuld worden ingediend bij de Gemeente Elburg, Postbus 70, 8080 AB
in Elburg.
De aanvraag moet worden ondertekend door diegenen die daartoe statutair zijn bevoegd. Niet bevoegd
ondertekende formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen. Als de statuten dit toelaten, is
één handtekening voldoende.
Formulieren die niet volledig en in zijn geheel zijn ingevuld kunnen niet in behandeling worden genomen
en zullen worden teruggestuurd. De aanvrager krijgt daarna de gelegenheid om binnen vier weken de
ontbrekende gegevens aan te vullen of de fout te herstellen. Als de aanvraag daarna nog niet voldoet
aan de voorwaarden kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen. Dit betekent dat u over
2019 geen subsidie kunt ontvangen.
Voor vragen over dit formulier kunt u contact opnemen met mevrouw E.M. den Hengst, telefoonnummer
(0525) 688 688 of via els.den.hengst@elburg.nl. (Op woensdag is zij niet aanwezig.)

