
 
 

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN PERIODIEKE SUBSIDIE 2024 ≤ € 5000  

 
Subsidieaanvragen die na 1 april 2023 bij de gemeente binnenkomen of niet volledig zijn worden 
niet in behandeling genomen 
 
LET OP: als u voor 2024 meer dan € 5.000 aanvraagt, dan kunt u dit formulier niet gebruiken. 
Voor dergelijke aanvragen is een ander aanvraagformulier beschikbaar. 
  
Het aanvraagformulier bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. een deel met gegevens die voor iedere aanvraag moeten worden ingevuld; 
2. een deel waarin wordt aangegeven welke bijlagen u moet toevoegen; 
3. de ondertekening en datering. 

 

1. Benodigde gegevens 
(vult u bij onderstaande gegevens het adres in dat voorkomt op uw KvK1 registratie) 

Naam instelling :  

Straat  :  

Postcode/plaats :  

Naam contactpersoon :  

Functie contactpersoon :  

Telefoonnummer :  

E-mailadres :  

KvK nummer :  

Bankrekening/IBAN-nummer :  

Bovenstaande IBAN op naam van :  

 

Aangevraagd bedrag; maak een keus in onderstaande tabel:  

 

☐ € 200 ☐ € 1.500 

☐ € 300 ☐ € 2.000 

☐ € 350 ☐ € 2.500 

☐ € 400 ☐ € 3.000 

☐ € 450 ☐ € 3.500 

☐ € 500 ☐ € 4.000 

☐ € 750 ☐ € 4.500 

☐ € 1.000 ☐ € 5.000 

Exploitatietekort2 :  

 
1 Geldt voor aanvragen ingediend door rechtspersonen 
2 In te vullen als dit bedrag niet gelijk is aan het aangevraagde subsidiebedrag en/of de te subsidiëren activiteit(en) 
onderdeel uitmaakt/uitmaken van een groter geheel aan activiteiten (uw exploitatie) dat u op jaarbasis uitvoert. 



2. Verplichte informatie en bijlagen bij uw aanvraag 
Bij dit aanvraagformulier voegt u: 

• een beschrijving van de activiteiten (activiteitenplan) waarvoor u subsidie aanvraagt; 

• de doelen en resultaten welke met die activiteiten worden nagestreefd en hoe de activiteiten 
daaraan bijdragen;  

• een bijbehorende begroting (dus voor 2024) waarin zowel de begrote kosten van de activiteiten 
als een dekkingsplan voor deze kosten zijn opgenomen. Het dekkingsplan bevat een opgave van 
bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen voor dezelfde activiteiten onder vermelding 
van de stand van zaken daarvan; 

• de begroting van 2023 en een opgave van de werkelijke kosten in 2022; en als er sprake is van 
belangrijke verschillen tussen de cijfers van de verschillende kalenderjaren, een toelichting op die 
verschillen;  

• een opgave van de bestuurssamenstelling als de aanvraag wordt ingediend door een 
rechtspersoon; 

• ingeval er sprake is (geweest) van een statutenwijziging: een kopie van de gewijzigde statuten; 

• een kopie van uw meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zoals vermeld artikel 3, 
tweede lid van de Uitvoeringsregeling subsidies gemeente Waterland 2021. 

 
Aanvullende aandachtspunten:  

• Als de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, onderdeel uitmaken van een groter geheel van 
activiteiten die u op jaarbasis uitvoert, dan kunnen wij u een nadere toelichting vragen. Wij vragen 
deze toelichting over de inhoud en/of de door u ingediende begroting als de noodzaak voor 
subsidiëring onvoldoende uit de ingezonden stukken blijkt of de beschrijving van de activiteiten 
vragen bij ons oproept. 

• Geeft u in uw begroting ook aan of bedragen (tarieven, kostensoorten) zijn geïndexeerd ten 
opzichte van het voorgaande jaar en zo ja, met welk percentage. 

• Als u van de gemeente nog een andere subsidie ontvangt voor uw jaarlijkse activiteiten of u heeft 
voor de jaren 2020, 2021 en/of 2022 een corona steunpakket subsidie ontvangen, geeft u dat dan 
in uw financiële onderbouwing aan. 
 

3. Datum: :  
 
 
   Ondertekening :  
 
 
 
 
Dit formulier met de bij onderdeel 2 genoemde gegevens moet u sturen aan 
welzijnssubsidies@waterland.nl onder vermelding van “aanvraag periodieke subsidie 2024” 

 

mailto:welzijnssubsidies@waterland.nl

