Gereedmelding subsidie onderhoud / restauratie
monumenten
Waarom dit formulier?
Wilt u voor subsidie in aanmerking
komen dan moet u op grond van de
subsidieverordening gemeentelijke
monumenten en molens 2013
melden dat de onderhouds- /
restauratiewerkzaamheden gereed
zijn.

Ruimte voor gemeentestempel

Formulier 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.

1

Gemeente Aalten
Postbus 119
7120 AC Aalten

Gegevens van de aanvrager
Naam en voorletters
Geslacht
Soort aanvrager

(zo nodig meer dan één hokje
aankruisen)

 man
 eigenaar

 vrouw
 huurder

 exploitant

 overig, namelijk
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer

06 -

E-mailadres
Bank-/gironummer
N.b. het bank-/gironummer dient overeen te komen met het rekeningnummer zoals vermeld op de aanvraag.

2

Gegevens omtrent monument
Straatnaam en huisnummer
Postcode en plaats
Functie van het pand

 woonhuis

 boerderij

 winkel

 molen

 anders, namelijk
Soort monument

 gemeentelijk monument  rijksmonument (slechts subsidie mogelijk voor molens)
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Omschrijving van de werkzaamheden
Onderhoud van
Restauratie van

3

De volgende bijlagen zijn toegevoegd bij de gereedmelding
(zo nodig meer dan één hokje aankruisen)

4



Een gespecificeerde, aan de begroting gerelateerde, financiële verantwoording van de werkelijk gemaakte kosten,
waaruit duidelijk het meer- en minderwerk naar voren komt (nota’s inclusief een totaaloverzicht van de kosten).



Betaalbewijzen (kopie van de giro-/bankafschriften)

Subsidiabele kosten



De kosten van de werkzaamheden komen overeen met de begroting



De kosten van de werkzaamheden wijken af van de begroting, namelijk

€

op grond van de volgende argumenten:

5

Subsidie van overige instanties (het rijk, stichtingen en dergelijke)
Hebben andere instanties ook een subsidiebedrag toegezegd?

 ja

 nee

 ja

 nee

Zo ja, toegezegde overige subsidies:
Instantie

Subsidie

provincie Gelderland

€
€
€

Bedraagt de totale subsidie meer dan 90% van de door de gemeente subsidiabel geachte kosten?

6

Ondertekening
Ondergetekende verklaart dat voldaan is aan de voorwaarden waaronder de subsidie is verstrekt, bekend te zijn met de
regeling en bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.
Plaats

Handtekening

Datum
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