Aanvraagformulier Subsidie 2020

Gegevens aanvrager
Naam rechtspersoon
Postadres
Postcode + Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Bank- of gironummer
Ten name van
Naam contactpersoon

Bestuurssamenstelling
Naam voorzitter
Naam penningmeester
Naam secretaris
Nummer Kamer van Koophandel

Activiteiten
Wat is de activiteit waar u een
subsidie voor aanvraagt?
Gevraagd subsidiebedrag in euro’s

Doelstelling
Doelstelling van de activiteit
Doelgroep die wordt bereikt in
Landsmeer
Welke resultaten worden
nagestreefd met het organiseren
van de activiteit?
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Welke soort subsidie wilt u aanvragen?
(één optie aankruisen)
Subsidiesoort

Budgetsubsidie
Stimuleringssubsidie
Eenmalige subsidie
Ga verder met invullen van de kerngegevens van de aangekruiste optie

Kerngegevens voor de Budgetsubsidie
Alleen invullen door de amateurkunstverenigingen

Het aantal Landsmeerse jeugdleden jonger dan
18 jaar die bij die bij uw vereniging muziekles
krijgen
Bijvoegen:
 Een beschrijving van de planning en de inhoud van de activiteit(en) waar u subsidie voor aanvraagt
 Een op de subsidieperiode afgestemde begroting en een dekkingsplan voor de kosten van de
activiteiten.
 Indien van toepassing de stand van de egalisatiereserve op het moment van de aanvraag
Bij een eerste aanvraag bijvoegen:
 Exemplaar van de oprichtingsakte van de rechtspersoon waarin de statuten zijn opgenomen
 Jaarverslag
 Jaarrekening en balans van het voorgaande jaar
Ga verder met de ondertekening

Kerngegevens voor de Stimulerigssubsidie
Planning en inhoud van de activiteit
(datum, periode en locatie)

Op welke manier komt naar voren dat de
activiteit gericht is op de gemeente Landsmeer
en /of haar inwoners
Op welke door de gemeente vastgestelde doelen
sluit uw aanvraag aan?
Bijvoegen:
 Een beschrijving welke activiteit(en) u gaat verrichten deze subsidieperiode
 Een op de subsidieperiode afgestemde begroting
 Een raming van het aantal te verwachten jeugdleden uit Landsmeer in de subsidieperiode
Bij een nieuwe aanvraag verklaring bijvoegen waaruit blijkt dat de activiteiten een zinvolle aanvulling
geven op het bestaande aanbod

Sportvereniging (sportactiviteit)
Erkende overkoepelende sportorganisatie
Welke vernieuwende extra sportactiviteit
organiseert uw vereniging in 2020?
Waaruit blijkt dat de activiteit is opgezet vanuit
samenwerking of maatschappelijke participatie?
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Kunst/cultuur en maatschappelijke activiteiten
Op welke manier komt naar voren dat de
inwoners van de gemeente Landsmeer op een
laagdrempelige manier kennis maken met kunst
en cultuur?
Welke twee activiteiten organiseert u in 2020?

1.

2.
Ga verder met de ondertekening

Kerngegevens voor de Eenmalige subsidie
Planning en inhoud van de activiteit
(datum, periode en locatie)

Op welke manier komt naar voren dat de
activiteit gericht is op de gemeente Landsmeer
en /of haar inwoners
Op welke door de gemeente vastgestelde doelen
sluit uw aanvraag aan?
Bijvoegen:
 Een beschrijving welke activiteit(en) u gaat verrichten deze subsidieperiode
 Een op de subsidieperiode afgestemde begroting
Bij een nieuwe aanvraag verklaring bijvoegen waaruit blijkt dat de activiteiten een zinvolle aanvulling
geven op het bestaande aanbod
Ga verder met de ondertekening

Ondertekening
Het bestuur van voornoemde instelling of vereniging verklaart op de hoogte te zijn van en te voldoen aan de voorwaarden en
verplichtingen welke gelden voor de aanvraag en de verantwoording van de subsidie volgens de Algemene subsidieverordening
2016 en de bijbehorende subsidiebeleidskader 2016.

Plaats en datum:
Naam ondertekenaar:
Functie ondertekenaar:
Handtekening
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Het ingevulde en ondertekende formulier, inclusief bijbehorende stukken dient
vóór 1 mei 2019 in ons bezit te zijn.
Let op: zonder de noodzakelijke bijlagen kunnen we uw aanvraag niet in
behandeling nemen.
Het ondertekende formulier kunt u:
per post opsturen
scannen en per e-mail
opsturen
Gemeente Landsmeer
subsidie@landsmeer.nl
Aanvraag subsidie 2020
Postbus 1
1120 AA Landsmeer

afgeven bij
de publieksbalie
van het gemeentehuis
Raadhuisstraat 1
1121 XC Landsmeer

Vragen
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Hilda Chin A Tam. U kunt haar
bereiken op telefoonnummer (020) 4877 111. U kunt ook een e-mail sturen aan
subsidie@landsmeer.nl
.
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