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Aanvraagformulier  

jaarlijkse subsidie overige vrijwilligersorganisaties  

WP MH Jaarlijks OV regelingen  

 

• Subsidieaanvraag indienen vóór 1 september voorafgaand aan het subsidiejaar (zie 

adressen onderaan het formulier) 

• Vragen? Neem gerust contact op met Domein Sociaal/Subsidies via telefoonnummer 

0413-28 19 11 of  e-mailadres admoSD@gemeentemaashorst.nl 

 

 

Voor welk jaar vraagt u subsidie aan? :  

 

Contact-/organisatiegegevens 

Naam organisatie :  

Correspondentieadres :  

Postcode en woonplaats :  

Kamer van koophandel nr. :  

Telefoonnummer :  

Naam contactpersoon :  

E-mailadres :  

IBAN nummer :  

ten name van :  

Gevraagd bedrag : € 

 

Ter onderbouwing van dit bedrag moeten worden bijgevoegd: 

O  Inhoudelijk: activiteitenplan voor het subsidiejaar 

O Financieel: gespecificeerde begroting voor het subsidiejaar 

O Eventuele toelichting/opmerkingen: 

  

  

 

Aantal vrijwilligers binnen de 

organisatie (incl. bestuursleden) 

 

: 

 

   

Financiële toets 

Totale begroting 

 

: 

 

€ 

   

S.v.p. een gespecificeerde begroting van de activiteit(en) meesturen. Hierin geeft u aan welke 

kosten u in ieder geval moet maken om de activiteit(en) te kunnen uitvoeren. Ook geeft u aan 

welke inkomsten er zijn om de kosten te kunnen betalen.  

Alle inkomsten en uitgaven moeten apart worden genoemd met het bijbehorende bedrag. 
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Hoeveel subsidie vraagt u? : € 

Zijn er andere inkomsten waaruit de kosten worden gedekt? 

O Ja 

O Nee, graag toelichten. Waarom hebt u geen andere inkomsten (bv. contributie, sponsors)? 

Wat hebt u gedaan om andere inkomsten te krijgen? 

  

  

  

 

Eerste aanvraag stichting of vereniging 

Vraagt u voor het eerst jaarlijkse subsidie aan bij de gemeente Maashorst? 

O Ja, s.v.p. een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement van uw 

organisatie meesturen 

O Nee 

 

Ondertekening 

Ondergetekende verklaart naar waarheid te hebben ingevuld, namens het bestuur: 

Datum :  

Functie :  

Naam :  

 

 

 

 

Handtekening 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

   

 

Wij nemen alleen complete aanvragen in behandeling. 

 

Checklist: 

O Handtekening 

O Gespecificeerde begroting voor het subsidiejaar 

O Activiteitenplan voor het subsidiejaar 

 

En bij eerste aanvraag: 

O Handtekening 

O Gespecificeerde begroting voor het subsidiejaar 

O Activiteitenplan voor het subsidiejaar 

O Statuten en/of huishoudelijk reglement 
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Het volledig ingevulde aanvraagformulier, voorzien van handtekening en bijlage(n) sturen naar 

Gemeente Maashorst 

t.a.v. Domein Sociaal/Subsidies 

Postbus 83 

5400 AB  UDEN 

 

of 

 

e-mailen naar admoSD@gemeentemaashorst.nl.  

S.v.p. aanvraagformulier, activiteitenplan, begroting en eventuele andere bijlagen ieder als 

apart document bij uw e-mail voegen. 

 

 

Aanvragen die op een andere manier worden ingediend, nemen wij niet in behandeling. 
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