Aanvraagformulier budgetsubsidie 2019-2022

Waarom dit formulier?
Op basis van de Subsidiebeleidsregels Welzijn Gemeente Aalten
verstrekt de gemeente structurele
budgetsubsidies aan een aantal
maatschappelijke professionele
organisaties. Met dit formulier vraagt
u de bijdrage aan.

Ruimte voor gemeentestempel

Aanvraag indienen bij
Vragen?
Kijk op www.aalten.nl of bel met
(0543) 49 33 33. U kunt ook een
e-mail sturen: gemeente@aalten.nl.
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Gemeente Aalten
Postbus 119
7120 AC Aalten

Algemene gegevens subsidieaanvrager
Naam organisatie
Correspondentieadres
Postcode en plaats
Naam contactpersoon
Telefoonnummer
contactpersoon
E-mail organisatie
(indien bekend)
E-mail contactpersoon
Rekeningnummer/IBAN

t.n.v.

Rechtsvorm

Inschrijfnr. KvK

Statutaire doelstelling

Omschrijving
hoofdactiviteit(en)

Omschrijving eventuele
nevenactiviteiten
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Subsidiejaar (aankruisen wat van toepassing is)



2019



Aanvraagformulier budgetsubsidie 2019-2022

2020



2021
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Aanvraag (aankruisen wat van toepassing is)



Verlening budgetsubsidie  vul onderdelen 1, 2, 4, 6 en 7 in en voeg de daarbij behorende bijlagen toe



Vaststelling budgetsubsidie  vul onderdelen 1, 2, 5, 6 en 7 in en voeg de daarbij behorende bijlagen toe

Verplichte bijlagen bij verzoek tot subsidieverlening (aankruisen wat van toepassing is)



Begroting incl. balans subsidiejaar



Meerjarenbeleidsplan of activiteitenplan subsidiejaar

Toelichting:
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Verplichte bijlagen bij verzoek tot subsidievaststelling (aankruisen wat van toepassing is)



Beschrijvend jaarverslag subsidiejaar



Financieel overzicht subsidiejaar



Balans en verlies- en winstrekening over het subsidiejaar



Accountantsverklaring jaarrekening subsidiejaar op basis van een controleopdracht

Inhoudelijke verslaglegging van de activiteiten die met inzet van het budgetsubsidie zijn gerealiseerd en de wijze waarop daarmee
aan de doelstellingen uit de beleidsregels is bijgedragen.

Tot € 50.000 minimaal een volledig overzicht van de kosten en baten van de subsidiabele activiteiten.

Alleen bij een budgetsubsidie hoger dan € 50.000.

Alleen bij een budgetsubsidie hoger dan € 100.000.

Toelichting:
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Samenstelling bestuur
Gegevens

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail

Handtekening
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Ondertekening
Hierbij verklaart ondergetekende deze aanvraag voor budgetsubsidie naar waarheid en zonder voorbehoud te hebben
ingevuld
Handtekening

Plaats
Datum
Naam
Functie

Inzending
Bij subsidieverlening

Uiterlijk 1 oktober van het jaar voorafgaand aan subsidiejaar

Bij subsidievaststelling

Uiterlijk 1 juni van het jaar volgend op het subsidiejaar

Vragen en informatie
Categorie

Naam

Telefoon

E-mail

Sport

Bregje Rensen

(0543) 49 33 33

b.rensen@aalten.nl

Jeugd

Gerrit Massen

(0543) 49 33 33

g.massen@aalten.nl

Cultuur

Marjon Lettink

(0543) 49 33 33

m.lettink@aalten.nl

Zorg

Lotte Vorwerg

(0543) 49 33 33

l.vorwerg@aalten.nl

Welzijn algemeen

Gerrit Massen

(0543) 49 33 33

g.massen@aalten.nl

Recreatie en toerisme

Ellis Koenders

(0543) 49 33 33

e.koenders@aalten.nl

Zie ook: www.aalten.nl/subsidiebeleidsregels
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