Aanvraagformulier subsidie eenmalige activiteit
Dit formulier hoort bij een subsidieaanvraag voor een eenmalige activiteit.
Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen.
Datum
Naam aanvragende organisatie
Handelsregisternummer*
*Het handelsregisternummer is gelijk aan het Kamer van Koophandel nummer.

Contactgegevens organisatie
Naam secretariaat
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mail adres

Financiële gegevens organisatie
Naam penningmeester
IBAN-nummer organisatie
Ten name van
Straat en huisnummer
Postcode en plaats

Hoeveel subsidie vraagt u aan?
Bovengenoemde vereniging, stichting of groep vraagt het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente De Fryske Marren hierbij om in aanmerking te komen
voor een subsidie van 9

vul hier het bedrag in dat u nodig heeft).

Verklaring
Hiermee verklaren wij, het bestuur van bovengenoemde vereniging/stichting/groep, dat:
l deze aanvraag en de gevraagde bijlagen volledig en naar waarheid zijn ingevuld;
l de gevraagde subsidie wordt gebruikt voor de activiteiten waarvoor deze zijn aangevraagd.
Ondertekening namens het bestuur (door het bestuur gemachtigd om te ondertekenen):
Naam bestuurslid :

Handtekening

Aanvullende informatie
Vindt de activiteit plaats in de gemeente?

O ja

O nee

Is de activiteit voor iedereen toegankelijk?

O ja

O nee

Omschrijving activiteit
Hieronder kunt u de activiteit waar u subsidie voor aanvraagt omschrijven. U mag ook een eigen activiteitenplan/projectplan
als bijlage toevoegen.

Begroting
Hieronder kunt u de begroting van de activiteit waar u subsidie voor aanvraagt invullen. U mag ook een eigen begroting als bijlage
toevoegen. In de begroting beschrijft u:
l welke kosten u denkt te maken en welke inkomsten u verwacht;
l aangevraagde subsidies of vergoedingen bij andere organisaties voor dezelfde activiteit.

Inkomsten

Bedrag

Uitgaven

Bedrag

Beschrijf hieronder de soort inkomsten

Noem hieronder het bedrag in euro’s

Beschrijf hieronder de soort kosten

Noem hieronder het bedrag in euro’s

Totaal inkomsten

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Resultaat

Eventuele toelichting op de begroting

Totaal uitgaven

9

Waar moet u de aanvraag indienen?
U kunt uw aanvraag indienen bij:

Gemeente De Fryske Marren
Aan het subsidiebureau
Postbus 101
8500 AC JOURE

Heeft u vragen?
Alle informatie over het subsidieproces kunt u terug vinden op onze website:
www.defryskemarren.nl/subsidie.
Of neem contact met ons op via telefoonnummer 14 05 14 of via
e-mail: subsidiebureau@defryskemarren.nl.

