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Aanvraagformulier subsidie gemeente Loon op Zand 

 

 

A.u.b. aanvinken welke subsidie van toepassing is.  

 Jaarsubsidie (een subsidie voor een activiteit per boek-, school- of kalenderjaar. Het gaat hierbij om 

voortdurende en/of terugkerende activiteiten); 

 Incidentele subsidie (een subsidie voor een activiteit of project met een eenmalig en/of 

experimenteel karakter); 

 Garantiesubsidie (een vorm van subsidie voor een evenement of activiteit die met een sluitende 

begroting kan worden uitgevoerd. Krjigt het evenement of activiteit met onvoorziene 

(weers)omstandigheden en daardoor tegenvallende resultaten te maken? Dan staat het college 

garant voor een vooraf bepaald bedrag). 

 

Aanvraag subsidie voor het jaar  :_____________________________________  

 

Algemene gegevens organisatie 

 

Naam organisatie    :_____________________________________  

Naam contactpersoon subsidies  :_____________________________________  

Functie      :_____________________________________  

Adres contactpersoon    :_____________________________________  

Postcode en woonplaats   :_____________________________________  

Telefoonnummer (overdag)   :_____________________________________  

Emailadres     :_____________________________________  

Bezit uw organisatie volledige rechtsbevoegdheid?  ja 

        nee 

Notariële akte d.d. *    :_____________________________________  

Inschrijving Kamer van Koophandel d.d. * :_____________________________________  

Inschrijfnummer KvK *    :_____________________________________  

* deze gegevens alleen invullen en bewijsstukken bijvoegen als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt. 

 

Bankrekeninggegevens 

 

Rekeningnummer    :_____________________________________  

t.n.v.      :_____________________________________  

           Zie ommezijde 
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Gevraagd subsidiebedrag 

 

Gevraagd  subsidiebedrag    : € ___________________________________  

            

Bijvoegen: 

 

o Activiteitenplan: dit is een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd. In dit plan 

dienen ook de na te streven doelstellingen en de beoogde resultaten te worden vermeld; 

o Begroting: hierbij wordt er vanuit gegaan dat er minimaal één andere inkomstenbron is naast de 

gevraagde subsidie; 

o Financieel overzicht: dit bestaat uit het meest recente jaarverslag, jaarrekening / balans. Indien van 

toepassing, een actueel overzicht van de stand van de reserves en/of voorzieningen; 

o Scan/screenshot digitaal bankafschrift ** (privacygevoelige informatie zoals bedragen graag onleesbaar maken!); 

o Offerte(s) (indien van toepassing)  

**  alleen bijvoegen als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt.  

 

Ondertekening 

 

Datum     :____________________________________   

Plaats     :____________________________________   

 

Handtekening bevoegd bestuurslid :____________________________________ 

Naam     :____________________________________ 

Functie     :____________________________________  

 

Het ingevulde en getekende formulier kunt u per post of per mail sturen naar:  

Gemeente Loon op Zand 

Postbus 7 

5170 AA Kaatsheuvel  

Emailadres: info@loonopzand.nl  

 

Op basis van bovenstaande gegevens ontvangt u bericht over de verdere afhandeling van uw 

subsidieverzoek. Het kan zijn dat de aangeleverde gegevens niet volstaan. Wij vragen u dan om 

aanvullende gegevens. Daarnaast is het college bevoegd om andere documenten dan genoemd in dit 

aanvraagformulier op te vragen. Dit doet het college alleen als dat voor de beoordeling van uw 

subsidieaanvraag noodzakelijk wordt geacht. 
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