Begrotingsformat jaarsubsidie toegankelijke stad voor iedereen
2022
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Gegevens

Naam organisatie: 
Titel aanvraag: 
Indien uw organisatie BTW-plichtig
is, vult u de bedragen exclusief
BTW.
Indien uw organisatie niet
BTW-plichtig is, vult u de bedragen
inclusief BTW.

2

Inclusief of exclusief BTW

Inclusief

exclusief

Begroting
Instructie
Het begrotingsformat bestaat uit vier delen, namelijk:
a. Begrotingsoverzicht
Hierin geeft u een totaaloverzicht van de begroting. Indien uw werkzaamheden bestaan uit meer dan
6 hoofdactiviteiten, kunt u contact opnemen via toegankelijkestad@denhaag.nl
b. Specificatie van de kosten algemeen (overhead)
Hierin geeft u de kosten aan die niet direct verbonden zijn met één van de hoofdactiviteiten.
c. Specificaties van de kosten per hoofdactiviteit
Hierin geeft u de kosten aan per hoofdactiviteit. Indien uw werkzaamheden bestaan uit meer dan
6 hoofdactiviteiten, kunt u contact opnemen via toegankelijkestad@denhaag.nl
d. Specificatie van de baten (cofinanciering)
Hierin geeft u een overzicht van de baten, anders dan de subsidie die u aanvraagt. Te denken valt aan
deelnemersbijdragen en/of contributie, fondsen, sponsoring of andere subsidieregelingen.

A

Begrotingsoverzicht

In deze tabel geeft u een totaaloverzicht van de begroting. In de tabellen daaronder geeft u een
specificatie van deze kosten

Omschrijving

Totale kosten

Totale kosten

Deel kosten waar
subsidie voor wordt
aangevraagd

Kosten overhead

€

€

€

Kosten hoofdactiviteit 1

€

€

€

Kosten hoofdactiviteit 2

€

€

€

Kosten hoofdactiviteit 3

€

€

€

Kosten hoofdactiviteit 4

€

€

€

Kosten hoofdactiviteit 5

€

€

€

Kosten hoofdactiviteit 6

€

€

€

Subtotaal

€

€

€
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B

Specificatie kosten algemeen (overhead)

In deze tabel geeft u een totaaloverzicht van de begroting. In de tabellen daaronder geeft u een
specificatie van deze kosten
Omschrijving

Totale kosten

Totale kosten

Deel kosten waar
subsidie voor wordt
aangevraagd

Personeel

€

€

€

Loonkosten van personeel dat niet is verbonden met de directe uitvoering
van één van de hoofdactiviteiten.

Aantal werkuren
x uurtarief

Huisvesting

Kosten huisvesting algemeen beheer.

€

€

€

Algemene organisatiekosten

Kosten die de organisatie maakt die niet aan de
directe uitvoering van een hoofdactiviteit zijn te €
relateren.

€

€

€

€

€

Totale kosten

Deel kosten waar wel
subsidie voor wordt
aangevraagd

Deel kosten waar geen
subsidie voor wordt
aangevraagd*

€

€

€

Subtotaal

uur x €

* Vul in tabel D hoe deze kosten worden gefinancierd.

C

Specificatie kosten per hoofdactiviteit

Vul per hoofdactiviteit een aparte tabel.
Hoofdactiviteit 1
Omschrijving kosten

Toelichting

Geef omschrijving van
hoofdactiviteit
Loon:

Loonkosten van personeel dat direct verbonden
is met, en noodzakelijk is voor de uitvoering van
de activiteit(en).

Aantal werkuren
x uurtarief

uur x €

€

€

Huisvesting

Noodzakelijke ruimte voor de activiteit

€

€

€

Materiaal

LET OP: de restwaarde van specifiek voor de
activiteit aangeschafte apparatuur komt niet in
aanmerking voor subsidie

€

€

€

Communicatie

Flyers, posters, website, etc.

€

€

€

Catering

De kosten van catering bedragen maximaal 15%
€
van de subsidiabele activiteiten met een
maximaal van €2.500 per aanvraag

€

€

Waardering vrijwilligers

Maximaal €15 per vrijwilliger per jaar met een
maximum van €5000 per aanvraag

€

€

€

Overig

Geef een uitgebreide cijfermatige toelichting en
€
opbouw van eventuele overige kosten in
bijlage 1

€

€

€

€

€

Subtotaal
* Vul in tabel D hoe deze kosten worden gefinancierd.

Begrotingsformat jaarsubsidie toegankelijke stad voor iedereen 2022

2/9

Hoofdactiviteit 2
Omschrijving kosten

Toelichting

Totale kosten

Deel kosten waar wel
subsidie voor wordt
aangevraagd

Deel kosten waar geen
subsidie voor wordt
aangevraagd*

€

€

€

Geef omschrijving van
hoofdactiviteit
Loon:

Loonkosten van personeel dat direct verbonden
is met, en noodzakelijk is voor de uitvoering van
de activiteit(en).

Aantal werkuren
x uurtarief

uur x €

€

€

Huisvesting

Noodzakelijke ruimte voor de activiteit

€

€

€

Materiaal

LET OP: de restwaarde van specifiek voor de
activiteit aangeschafte apparatuur komt niet in
aanmerking voor subsidie

€

€

€

Communicatie

Flyers, posters, website, etc.

€

€

€

Catering

De kosten van catering bedragen maximaal 15%
€
van de subsidiabele activiteiten met een
maximaal van €2.500 per aanvraag

€

€

Waardering vrijwilligers

Maximaal €15 per vrijwilliger per jaar met een
maximum van €5000 per aanvraag

€

€

€

Overig

Geef een uitgebreide cijfermatige toelichting en
€
opbouw van eventuele overige kosten in
bijlage 1

€

€

€

€

€

Subtotaal
* Vul in tabel D hoe deze kosten worden gefinancierd.
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Hoofdactiviteit 3
Omschrijving kosten

Toelichting

Totale kosten

Deel kosten waar wel
subsidie voor wordt
aangevraagd

Deel kosten waar geen
subsidie voor wordt
aangevraagd*

€

€

€

Geef omschrijving van
hoofdactiviteit
Loon:

Loonkosten van personeel dat direct verbonden
is met, en noodzakelijk is voor de uitvoering van
de activiteit(en).

Aantal werkuren
x uurtarief

uur x €

€

€

Huisvesting

Noodzakelijke ruimte voor de activiteit

€

€

€

Materiaal

LET OP: de restwaarde van specifiek voor de
activiteit aangeschafte apparatuur komt niet in
aanmerking voor subsidie

€

€

€

Communicatie

Flyers, posters, website, etc.

€

€

€

Catering

De kosten van catering bedragen maximaal 15%
€
van de subsidiabele activiteiten met een
maximaal van €2.500 per aanvraag

€

€

Waardering vrijwilligers

Maximaal €15 per vrijwilliger per jaar met een
maximum van €5000 per aanvraag

€

€

€

Overig

Geef een uitgebreide cijfermatige toelichting en
€
opbouw van eventuele overige kosten in
bijlage 1

€

€

€

€

€

Subtotaal
* Vul in tabel D hoe deze kosten worden gefinancierd.
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Hoofdactiviteit 4
Omschrijving kosten

Toelichting

Totale kosten

Deel kosten waar wel
subsidie voor wordt
aangevraagd

Deel kosten waar geen
subsidie voor wordt
aangevraagd*

€

€

€

Geef omschrijving van
hoofdactiviteit
Loon:

Loonkosten van personeel dat direct verbonden
is met, en noodzakelijk is voor de uitvoering van
de activiteit(en).

Aantal werkuren
x uurtarief

uur x €

€

€

Huisvesting

Noodzakelijke ruimte voor de activiteit

€

€

€

Materiaal

LET OP: de restwaarde van specifiek voor de
activiteit aangeschafte apparatuur komt niet in
aanmerking voor subsidie

€

€

€

Communicatie

Flyers, posters, website, etc.

€

€

€

Catering

De kosten van catering bedragen maximaal 15%
€
van de subsidiabele activiteiten met een
maximaal van €2.500 per aanvraag

€

€

Waardering vrijwilligers

Maximaal €15 per vrijwilliger per jaar met een
maximum van €5000 per aanvraag

€

€

€

Overig

Geef een uitgebreide cijfermatige toelichting en
€
opbouw van eventuele overige kosten in
bijlage 1

€

€

€

€

€

Subtotaal
* Vul in tabel D hoe deze kosten worden gefinancierd.
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Hoofdactiviteit 5
Omschrijving kosten

Toelichting

Totale kosten

Deel kosten waar wel
subsidie voor wordt
aangevraagd

Deel kosten waar geen
subsidie voor wordt
aangevraagd*

€

€

€

Geef omschrijving van
hoofdactiviteit
Loon:

Loonkosten van personeel dat direct verbonden
is met, en noodzakelijk is voor de uitvoering van
de activiteit(en).

Aantal werkuren
x uurtarief

uur x €

€

€

Huisvesting

Noodzakelijke ruimte voor de activiteit

€

€

€

Materiaal

LET OP: de restwaarde van specifiek voor de
activiteit aangeschafte apparatuur komt niet in
aanmerking voor subsidie

€

€

€

Communicatie

Flyers, posters, website, etc.

€

€

€

Catering

De kosten van catering bedragen maximaal 15%
€
van de subsidiabele activiteiten met een
maximaal van €2.500 per aanvraag

€

€

Waardering vrijwilligers

Maximaal €15 per vrijwilliger per jaar met een
maximum van €5000 per aanvraag

€

€

€

Overig

Geef een uitgebreide cijfermatige toelichting en
€
opbouw van eventuele overige kosten in
bijlage 1

€

€

€

€

€

Subtotaal
* Vul in tabel D hoe deze kosten worden gefinancierd.

Begrotingsformat jaarsubsidie toegankelijke stad voor iedereen 2022

6/9

Hoofdactiviteit 6
Omschrijving kosten

Toelichting

Totale kosten

Deel kosten waar wel
subsidie voor wordt
aangevraagd

Deel kosten waar geen
subsidie voor wordt
aangevraagd*

€

€

€

Geef omschrijving van
hoofdactiviteit
Loon:

Loonkosten van personeel dat direct verbonden
is met, en noodzakelijk is voor de uitvoering van
de activiteit(en).

Aantal werkuren
x uurtarief

uur x €

€

€

Huisvesting

Noodzakelijke ruimte voor de activiteit

€

€

€

Materiaal

LET OP: de restwaarde van specifiek voor de
activiteit aangeschafte apparatuur komt niet in
aanmerking voor subsidie

€

€

€

Communicatie

Flyers, posters, website, etc.

€

€

€

Catering

De kosten van catering bedragen maximaal 15%
€
van de subsidiabele activiteiten met een
maximaal van €2.500 per aanvraag

€

€

Waardering vrijwilligers

Maximaal €15 per vrijwilliger per jaar met een
maximum van €5000 per aanvraag

€

€

€

Overig

Geef een uitgebreide cijfermatige toelichting en
€
opbouw van eventuele overige kosten in
bijlage 1

€

€

€

€

€

Subtotaal
* Vul in tabel D hoe deze kosten worden gefinancierd.
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D

Specificatie baten (cofinanciering)

Vul hier de financieringsbronnen, anders dan de aangevraagde subsidie. Te denken valt aan
deelnemersbijdragen, fondsen, sponsoring of andere subsidieregelingen.
Financieringsbron

Voor welke hoofdactiviteit?

Totale baten

Status cofinanciering
in behandeling

€

toegekend
in behandeling

€

toegekend
in behandeling

€

toegekend
in behandeling

€

toegekend
in behandeling

€

toegekend
in behandeling

€

toegekend
in behandeling

€

Subtotaal

toegekend

Hoofdactiviteit 1
Totale kosten

Deel kosten waar wel
subsidie voor wordt
aangevraagd

Deel kosten waar geen
subsidie voor wordt
aangevraagd*

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Totale kosten

Deel kosten waar wel
subsidie voor wordt
aangevraagd

Deel kosten waar geen
subsidie voor wordt
aangevraagd*

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Totale kosten

Deel kosten waar wel
subsidie voor wordt
aangevraagd

Deel kosten waar geen
subsidie voor wordt
aangevraagd*

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Omschrijving overige kosten

Hoofdactiviteit 2
Omschrijving overige kosten

Hoofdactiviteit 3
Omschrijving overige kosten
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Hoofdactiviteit 4
Totale kosten

Deel kosten waar wel
subsidie voor wordt
aangevraagd

Deel kosten waar geen
subsidie voor wordt
aangevraagd*

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Totale kosten

Deel kosten waar wel
subsidie voor wordt
aangevraagd

Deel kosten waar geen
subsidie voor wordt
aangevraagd*

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Totale kosten

Deel kosten waar wel
subsidie voor wordt
aangevraagd

Deel kosten waar geen
subsidie voor wordt
aangevraagd*

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Omschrijving overige kosten

Hoofdactiviteit 5
Omschrijving overige kosten

Hoofdactiviteit 6
Omschrijving overige kosten
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