Subsidieaanvraag gebiedsgericht werken

Aan het college van Burgemeester en Wethouders gemeente Geldrop-Mierlo
Hierbij ontvangt u een aanvraag voor een subsidie in het kader van gebiedsgericht werken.
ALGEMENE GEGEVENS
Organisatie / Stichting (indien van toepassing)
Naam
Straat, huisnummer
Postcode en woonplaats
E-mail
website
KvK nummer
Rekeninghouder
Bank- c.q. girorekeningnummer

IBAN:

Volledige naam
Straat en huisnummer
postcode en Woonplaats
BSN nummer
Initiatiefnemers
Naam + adres initiatiefnemer 1
Naam + adres initiatiefnemer 2
Naam + adres initiatiefnemer 3
Contactpersoon
Extra informatie kan worden
verkregen bij
E-mailadres contactpersoon
Overdag telefonisch bereikbaar
op nummer
Datum:
Handtekening namens de organisatie:

Als het formulier is ingevuld kunt u dit mailen naar gemeente@geldrop-mierlo.nl

Aanvraagformulier subsidie gebiedsgericht werken

blad 1 van 3

Graag zo uitgebreid mogelijk invullen
Wat gaat u organiseren ?
□ straatfeest □ buurtfeest □ wijkfeest □ anders, namelijk ……….
Waar en wanneer vindt de activiteit plaats?

Voor wie organiseert u de activiteit?

Omschrijving van de nevenactiviteit(en) gericht op het bevorderen van de leefbaarheid in de
wijk/straat? Bijvoorbeeld: zwerfafval opruimen, samen voortuintjes opknappen, samen iets
creëren voor de buurt, enz.

Wat is het doel van de activiteit(en)?

Is er contact geweest met een gebiedsregisseur van de gemeente?

□ ja

Hoeveel deelnemers boven 18 jaar verwacht u?
Wat is de eigen bijdrage voor hen?
Hoeveel deelnemers onder 18 jaar verwacht u?
Wat is de eigen bijdrage voor hen?

□
□
□
□

Is dit de 1e, 2e, 3e, of 4e keer dat u subsidie uit dit budget aanvraagt?
In welk jaar/jaren heeft u al eerder subsidie toegekend gekregen?

□ 1e □ 2e
□ 3e □ 4e
□ 20..

Welk bedrag heeft u in het laatste jaar gekregen van de gemeente?

□ €

Heeft u een evenementenvergunning nodig?
(zie voor uitleg bij het digitale loket onder “evenementen”)
Indien van toepassing: heeft u de evenementenvergunning aangevraagd?
Heeft u een vergunning gekregen?
Indien van toepassing: wanneer?

□ ja

Als er geen evenementenvergunning nodig is,
heeft u melding van de activiteit gedaan bij afdeling vergunningen?
Indien van toepassing: wanneer?

□ nee

…………….
€
p.p.
…………….
€
p.p.

□ nee

□ ja □ nee
□ ja □ nee
□ …………….

□ ja □ nee
□ …………….

Let op: deze subsidieaanvraag geldt niet als een melding of aanvraag voor een vergunning! Neem hiervoor
contact op met Corina van Wijk of Wendy van den Hurk via 14040 of vergunningen@geldrop-mierlo.nl

blad 2 van 3

Begroting
Vul onderstaande begroting in. We hebben voor u alvast enkele inkomsten en uitgavenposten ingevuld.
Mogelijk heeft u voor uw activiteit u andere inkomsten/uitgavenposten. Deze kunt u er dan onder bij
schrijven.
Inkomsten uit bijvoorbeeld:
Uitgaven voor bijvoorbeeld:
a. totaal van eigen bijdrage
a. huur accommodatie
deelnemers ouder dan 18 jaar
b. totaal van eigen bijdrage
b. drukwerk uitnodigingen
deelnemers jonger dan 18 jaar
c. reclameactiviteiten
c. huur meubilair
d. andere subsidieverstrekkers
e. sponsoring
f. verkoop artikelen
g. subsidie gemeente Geldrop-Mierlo

TOTAAL

TOTAAL
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