Aanvraagformulier subsidie bewonersinitiatieven veiligheid 2020
T.b.v. …………………… (naam van het team)
Ondergetekende,
Naam /rechtspersoon/bewonersorganisatie:
Naam voorzitter/penningmeester:
Adres organisatie:
Postcode/plaats:
Bank/gironummer:
E-mailadres:
Tel.nr:

Vraagt op grond van bijgevoegde informatie hierbij een subsidie aan ter grootte van:
In het kader van bewonersinitiatieven veiligheid 2020

Voor het jaar

Plaats

2020

Datum

Handtekening

Op deze subsidie is de Algemene Subsidie Verordening van toepassing

€

Relevante gegevens horend bij de subsidieaanvraag 2020
1. Gegevens coördinator van het bewonersinitiatief veiligheid (naam van het team);
Naam:
Adres:
Email:
Tel.nr:
De Stedelijke Netwerkbijeenkomsten zijn om informatie en ervaringen uit te wisselen en de deskundigheid
van de leden van de veiligheidsinitiatieven te bevorderen. Twee keer per jaar is er een coördinatorenoverleg
en tevens wordt er voor de deelnemers van de veiligheidsinitiatieven een scholingsaanbod samengesteld.
2. Naar welk e-mailadres moet de informatie over de Stedelijk Netwerkbijeenkomsten worden verzonden?
E-mailadres:
2a. Op de website van de gemeente Den Haag, www.denhaag.nl/snb staat een overzicht van de
bewonersinitiatieven Veiligheid met daarbij vermelding van het emailadres. Is dit het zelfde emailadres
zoals vermeld bij 2?



Ja
Nee

2b. Indien "nee", vermeld hieronder het emailadres wat op de website van de gemeente Den Haag vermeld
moet worden.
E-mailadres:
3. Wordt dit emailadres, bij afwezigheid, ook door andere leden van het veiligheidsinitiatief gelezen?
 Ja
 Nee
4. Indien "nee", vermeld hieronder het e-emailadres wat wel bij afwezigheid van het emailadres ingevuld bij 2,
wordt gelezen en de informatie deelt met overige leden van het veiligheidsinitiatief.
E-mailadres:
5. Huisvesting van het team
Naam organisatie:
Adres: ···
Postcode en plaats:
6. Activiteiten in 2020
In het door de politie en stadsdeel ondertekende convenant is dit omschreven. Een recent ondertekend
convenant is een voorwaarde, of, indien er sprake is van voortzetting van de activiteiten uit het voorgaande
jaar, het verslag van de evaluatie-vergadering met de politie en stadsdeel (en eventuele andere
ondertekenaars van het convenant) waarin de afspraken uit het convenant zijn bijgesteld en herbevestigd.
Vergeet hierbij niet de aanwezigen te vermelden!





Hoe vaak en wanneer wordt er gelopen in de wijk (begrenzing van het loopgebied aangeven! of voeg een
kaartje bij);
Hoe vaak en wanneer zijn er bijeenkomsten met de professionals;
Welke activiteiten m.b.t. de campagnekalender worden uitgevoerd;
Welke activiteiten worden er uitgevoerd om het aantal deelnemers uit te breiden.

7. Aantal deelnemers van het team:

(NAW gegevens en zo mogelijk, emaillijst meesturen a.u.b.)
8. Begroting van de kosten.
Geef een beschrijving van de activiteiten bij de jaarbegroting en de doelen die met de activiteiten worden
beoogd. Stuur een aparte bijlage mee.
9. Professionele ondersteuning (door team en rechtspersoon ondertekend prestatiecontract meesturen).
10. Het veiligheidsinitiatief ontvangt subsidie sinds
Mee te sturen bijlagen;
 Door politie en stadsdeel recent ondertekende samenwerkingsafspraken (convenant) of bij
voortzetting van de activiteiten uit het voorgaande jaar, het verslag van de evaluatievergadering
met politie en stadsdeel en eventuele andere ondertekenaars van het convenant, waarin de
afspraken uit het ondertekende convenant zijn bijgesteld en worden zijn herbevestigd.
 Recente deelnemerslijst (met NAW gegevens!)
 Begroting (uitgewerkt naar de verschillende kostenposten).

De aanvraag 2020 en vereiste bijlagen per mail opsturen naar:
subsidies@denhaag.nl
(een ingescande versie i.v.m. vereiste handtekeningen)
Indien dit niet mogelijk is per post naar;
Centraal Subsidiebureau
Postbus 16106
2500 BC Den Haag

