
 

 

 

AANVRAAGFORMULIER EENMALIGE SUBSIDIE 
SUBSIDIEREGELING VRIJWILLIGERSORGANISATIES 

 

 

 Zie ook de uitleg in de Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties op de site van de gemeente Uden. 

 Vragen? Neem gerust contact op met de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening,  

telefoon 0413 28 19 11of per e-mail subsidies@uden.nl (geen aanvragen via dit adres) 

 

Is uw (op te richten) organisatie een vrijwilligersorganisatie? 

O Ja 

O Nee, dan komt u niet in aanmerking voor subsidie 

  

Contact-/organisatiegegevens 

Naam organisatie :  

Correspondentieadres  :  

Postcode en woonplaats :  

Nummer Kamer van Koophandel :  

Telefoonnummer :  

Naam contactpersoon :  

E-mailadres :  

IBAN bankrekeningnummer :  

Ten name van :  

 

 

Wat is de rechtsvorm van de organisatie? ☐ Stichting (in oprichting) 

 ☐ Vereniging (in oprichting) 

 ☐ Andere rechtsvorm (in oprichting), namelijk: 

   

 ☐ Geen rechtsvorm maar comité, werkgroep of anders, 

namelijk: 
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Wat voor subsidie vraagt u aan? 

☐ Oprichtingssubsidie, zie verder bij 1. 

☐ Impulssubsidie, zie verder bij 2. 

 

1. Oprichtingssubsidie (maximaal € 466) 

Deze subsidie is bedoeld voor kosten die gemaakt moeten worden om een rechtspersoon te 

worden. 

 Wat is het doel van de op te richten/opgerichte organisatie? 

  

  

  

  

  

 

 Kosten notaris : € 

 Kosten Kamer van Koophandel : € 

 S.v.p. kopie van de factuur/facturen bijvoegen 

 

 

Hebt u hiervoor ook subsidie aangevraagd bij het Udenfonds? 

☐ ja 

☐ nee 

 

 

2. Impulssubsidie (maximaal € 10.000) 

Deze subsidie is voor vrijwilligersorganisaties in financiële nood die om verklaarbare en 

acceptabele redenen eenmalig een financiële impuls nodig hebben om hun activiteiten te 

continueren 

 Hoeveel subsidie vraagt u? : € 

 

 Wat is de oorzaak van de financiële nood? (U kunt dit ook in een aparte bijlage toelichten) 
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Hebt u hiervoor ook subsidie aangevraagd bij het Udenfonds? 

☐ ja 

☐ nee 

 

Svp de volgende stukken bijvoegen: 

 Laatst vastgestelde balans (inkomsten, uitgaven) 

 Laatst vastgestelde financiële jaarverslag 

Wij nodigen u uit voor een gesprek om uw aanvraag verder toe te lichten. 

 

 

Ondertekening 

Ondergetekende verklaart naar waarheid te hebben ingevuld namens het bestuur: 

Naam  :  

Functie :  

Datum :  

Handtekening :  

 

 

 

De geprinte aanvraag, voorzien van handtekening en bijlage(n) sturen naar 

Gemeente Uden 

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening/Subsidies 

Postbus 83 

5400 AB Uden 

 

Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen 

Aanvragen die per e-mail worden ingediend, nemen wij niet in behandeling 


