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Aanvraagformulier vaststelling subsidie  

gemeente Loon op Zand 
 

 

 

 

Voor het indienen van de aanvraag tot subsidievaststelling moet gebruik worden gemaakt van dit 

aanvraagformulier. Dit formulier dient uiterlijk 1 mei na afloop van het betreffende subsidiejaar, of uiterlijk 

twaalf weken nadat de laatste gesubsidieerde activiteit heeft plaatsgevonden, in het bezit te zijn van het 

college van burgemeester en wethouders.*  

* zie hiervoor verder de toelichting op pagina 2  

 

 

Aanvraag vaststelling subsidie (jaar / activiteit) :__________________________________   

 

Algemene gegevens organisatie 

 

Naam organisatie    :_____________________________________  

Naam contactpersoon subsidies  :_____________________________________  

Functie      :_____________________________________  

Adres contactpersoon    :_____________________________________  

Postcode en woonplaats   :_____________________________________  

Telefoonnummer (overdag)   :_____________________________________  

Emailadres     :_____________________________________  

Zaaknummer subsidieaanvraag **   :_____________________________________  

** Zie hiervoor de beschikking subsidieverlening. 

            

Bijvoegen: 

 

o Een (beknopte) jaarrekening bestaande uit een balans en een financiële verantwoording van de 

exploitatierekening met de daarbij behorende toelichtingen; 

o Een (beknopt) inhoudelijk jaarverslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn 

verricht en in hoeverre de aangegeven doelen zijn gerealiseerd; 

o Een controleverklaring opgesteld door een onafhankelijke accountant.*** 

*** Geldt alleen bij een subsidie vanaf € 125.000,00 of als het totaal van alle door u te ontvangen subsidies gelijk 

of hoger is dan € 125.000,00. 

  

           Zie ommezijde 
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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  

 

 

Toelichting aanvraag tot subsidievaststelling 
 

Op basis van uw ingediende aanvraag ontvangt u bericht over de verdere afhandeling van uw verzoek tot 

subsidievaststelling. Wij wijzen u erop dat het college bevoegd is om andere documenten, dan genoemd 

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

aanvraag noodzakelijk wordt geacht. 

  

Is een aanvraag tot vaststelling niet tijdig ingediend? Of deze voldoet niet aan de vereisten zoals 

die zijn gesteld in dit formulier, de Algemene wet bestuursrecht en/of de Algemene subsidieverordening 

gemeente Loon op Zand 2019? Dan kan het college eenmalig een nieuwe termijn stellen. Is na afloop van 

die nieuwe termijn de aanvraag tot vaststelling wederom niet of niet volledig overlegd, dan stelt het 

college de subsidie ambtshalve vast. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de definitieve 

subsidievaststelling. In bijzondere gevallen kunt u bij het college een gemotiveerd verzoek tot uitstel van 

de aanvraag tot subsidievaststelling indienen. 
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