Aanvraagformulier
Activiteitensubsidie voor uw stadsdeel
U kunt dit formulier gebruiken om subsidie aan te vragen voor een activiteit die u organiseert in uw stadsdeel.
Organiseert u meer dan één activiteit? Dan kunt u voor maximaal 3 activiteiten tegelijkertijd via dit formulier een
aanvraag indienen. Wilt u voor méér dan drie activiteiten een subsidie aanvragen? Dan kunt u het beste het digitale
formulier invullen. Houd er rekening mee dat al uw activiteiten binnen de wijkprogramma’s 2016-2019 moeten
passen. U kunt het wijkprogramma van uw stadsdeel vinden op denhaag.nl op de pagina van uw stadsdeel.
Voor vragen over de wijkprogramma’s kunt u contact opnemen met uw stadsdeel.
Aanvraag versturen
Als u alle vragen van dit formulier heeft ingevuld, kunt u de aanvraag per post óf per e-mail versturen:
• Als het formulier per e-mail wilt versturen, dan kan dat naar subsidies@denhaag.nl. U voegt het formulier dan
toe in de bijlage.
• Liever per post? Stuur uw aanvraag dan in een gefrankeerde envelop naar:
Burgemeester en wethouders
Centraal subsidiebureau
Postbus 16106
2500 BC Den Haag
Belangrijk! Stuur uw aanvraag maar één keer in, dus óf per e-mail óf per post óf via het digitale formulier.
Als u uw aanvraag op meer manieren verstuurt, kan dit tot vertraging leiden.

1

Uw aanvraag

A

Vraagt u subsidie aan voor een eenmalige activiteit in uw stadsdeel en past deze activiteit
binnen de wijkplannen?
Ja
Nee		

> U kunt geen gebruikmaken van deze subsidie. U kunt alleen subsidie aanvragen voor
een activiteit in uw stadsdeel.

B

Vraagt u subsidie aan voor het bekostigen van een éénmalige activiteit?
Ja
Nee		

> U kunt geen gebruikmaken van deze subsidie. U kunt alleen subsidie aanvragen voor
éénmalige kosten.

C

Vraagt u namens of via een rechtspersoon (bijv. een bewonersorganisatie, stichting of
vereniging) de subsidie aan?
 Ja, ik ben zelf actief voor één van bovenstaande partijen.
> Ga door naar vraag 1D.
 Ja, één van bovenstaande partijen fungeert met toestemming als intermediair.
> Ga door naar vraag 1E.

2019.12

 Nee

U kunt alleen subsidie aanvragen voor een bedrag tot en met € 750,-

		

Voor hogere bedragen kan alleen een rechtspersoon subsidie aanvragen.

		

U dient een kopie van uw bankafschrift als bijlage toe te voegen.
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1

Vervolg

D

Wat zijn uw gegevens of de gegevens van de organisatie waarvoor u actief bent?
Naam organisatie		
Uw naam			
Straat				
Postcode			
E-mail				

Huisnummer
		

Plaats		
		

Telefoon

IBAN-nummer		
BSN-nummer		
> Ga door naar vraag 2A
E

Vul hieronder uw gegevens en de gegevens van de intermediair in
Uw naam			
E-mail				

		

Telefoon

Naam organisatie		
Contactpersoon		
Straat				
Postcode			
E-mail				

Huisnummer
		

Plaats		
		

Telefoon

IBAN-nummer		

2
A

Activiteit 1
Voor welke activiteit vraagt u subsidie aan? Omschrijf hieronder het soort activiteit, doel,
doelgroep, verwacht aantal bezoekers of deelnemers, wanneer de activiteit plaatsvindt en waar
(locatie en stadsdeel):
Soort activiteit		

Doel activiteit		
Doelgroep			
(Verwacht) aantal deelnemers/bezoekers		
Datum				
Stadsdeel			
Locatie				
B

Hoe informeert u uw doelgroep?

C

Wat is de relatie met het activiteitenprogramma van uw stadsdeel?
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2

Vervolg

D

Organiseert u de activiteit samen met andere partijen zoals vrijwilligers, partners, etc.?

E

F

 Ja		

> Ga door naar vraag 2E.

 Nee		

> Ga door naar vraag 2F.

Vul hieronder in met welke partijen u samenwerkt en wat hun rol is.

Wat zijn de totale kosten van uw activiteit?
€

G

Voor welk bedrag vraagt u subsidie aan?
€

H

Vul in onderstaande tabel uw kostenposten en het bedrag dat u daarvoor geraamd heeft in.
Bijvoorbeeld huur podium, drukken flyers etc.
Omschrijving												Bedrag
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
												Totaal		€

I

J

Heeft u ook bij andere partijen dan de gemeente om geld gevraagd?
 Ja		

> Ga door naar vraag 2J.

 Nee		

> Ga door naar vraag 2K.

Geef aan bij welke partij u nog meer om geld heeft gevraagd en welk bedrag.
€
€
€

K

Wilt u voor nóg een activiteit subsidie aanvragen?
 Ja		

> Ga door naar vraag 3A.

 Nee		

> U bent klaar met het invullen van het aanvraagformulier. U kunt het formulier per
e-mail óf per post versturen.
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3

Activiteit 2

A

Voor welke activiteit vraagt u subsidie aan? Omschrijf hieronder het soort activiteit, doel,
doelgroep, verwacht aantal bezoekers of deelnemers, wanneer de activiteit plaatsvindt en waar
(locatie en stadsdeel):
Soort activiteit		

Doel activiteit		
Doelgroep			
(Verwacht) aantal deelnemers/bezoekers		
Datum				
Stadsdeel			
Locatie				
B

Hoe informeert u uw doelgroep?

C

Wat is de relatie met het activiteitenprogramma van uw stadsdeel?

D

Organiseert u de activiteit samen met andere partijen zoals vrijwilligers, partners, etc.?
 Ja		

> Ga door naar vraag 3E.

 Nee		

> Ga door naar vraag 3F.

E

Vul hieronder in met welke partijen u samenwerkt en wat hun rol is.

F

Wat zijn de totale kosten van uw activiteit?
€

G

Voor welk bedrag vraagt u subsidie aan?
€
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3

Vervolg

H

Vul in onderstaande tabel uw kostenposten en het bedrag dat u daarvoor geraamd heeft in.
Bijvoorbeeld huur podium, drukken flyers etc.
Omschrijving												Bedrag
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
												Totaal		€

I

J

Heeft u ook bij andere partijen dan de gemeente om geld gevraagd?
 Ja		

> Ga door naar vraag 3J.

 Nee		

> Ga door naar vraag 3K.

Geef aan bij welke partij u nog meer om geld heeft gevraagd en welk bedrag.
€
€
€

K

Wilt u voor nóg een activiteit subsidie aanvragen?
 Ja		

> Ga door naar vraag 4A.

 Nee		

> U bent klaar met het invullen van het aanvraagformulier. U kunt het formulier per
e-mail óf per post versturen.

4
A

Activiteit 3
Voor welke activiteit vraagt u subsidie aan? Omschrijf hieronder het soort activiteit, doel,
doelgroep, verwacht aantal bezoekers of deelnemers, wanneer de activiteit plaatsvindt en waar
(locatie en stadsdeel):
Soort activiteit		
Doel activiteit		
Doelgroep			
(Verwacht) aantal deelnemers/bezoekers		
Datum				
Stadsdeel			
Locatie				
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4

Vervolg

B

Hoe informeert u uw doelgroep?

C

Wat is de relatie met het activiteitenprogramma van uw stadsdeel?

D

Organiseert u de activiteit samen met andere partijen zoals vrijwilligers, partners, etc.?
 Ja		

> Ga door naar vraag 4E.

 Nee		

> Ga door naar vraag 4F.

E

Vul hieronder in met welke partijen u samenwerkt en wat hun rol is.

F

Wat zijn de totale kosten van uw activiteit?
€

G

Voor welk bedrag vraagt u subsidie aan?
€

H

Vul in onderstaande tabel uw kostenposten en het bedrag dat u daarvoor geraamd heeft in.
Bijvoorbeeld huur podium, drukken flyers etc.
Omschrijving												Bedrag
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
												Totaal		€

I

Heeft u ook bij andere partijen dan de gemeente om geld gevraagd?
 Ja		

> Ga door naar vraag 4J.

 Nee		

> Ga door naar vraag 4K.
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4
J

Vervolg
Geef aan bij welke partij u nog meer om geld heeft gevraagd en welk bedrag.
€
€
€
Dit waren alle vragen. U kunt uw aanvraag per post óf per mail versturen naar het centraal
subsidie bureau van de Gemeente Den Haag.
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