Formulier subsidies of ondersteuning verenigingen / organisaties
1. Komen wij in aanmerking voor een (pilot)subsidie?
Een pilotsubsidie is een subsidie voor nieuwe, nog niet bestaande, gebeurtenissen. De
subsidie wordt verstrekt voor maximaal 3 jaar. Na die periode dient u deze zelfstandig te
bekostigen. U versterkt met de gebeurtenis een of meer andere beleidsterreinen dan uw
eigen beleidsterrein. De beleidsterreinen zijn: jeugd, onderwijs, Wmo, Participatiewet,
duurzaamheid, volksgezondheid, milieu, cultuur, muziek, sport, toerisme en recreatie. U
dient dit te motiveren.
a. Ontvangt u al een prestatiesubsidie, een maatschappelijke subsidie of een andere
vorm van subsidie?



Nee, ga verder met vraag b.
Ja, u kunt alleen in aanmerking komen voor ondersteuning. Kijk onderaan de
pagina of u dit voor u van toepassing is.

b. Hoort hetgeen waarvoor u subsidie aanvraagt tot uw normale doelstellingen /
bezigheden / taken?



Nee, ga verder met vraag c.
Ja, u kunt alleen in aanmerking komen voor ondersteuning. Kijk onderaan de
pagina of u dit voor u van toepassing is.

c. Gaat het om een vernieuwende, niet bestaande, gebeurtenis?



Nee, u kunt alleen in aanmerking komen voor ondersteuning. Kijk bij vraag 2 of u
dit voor u van toepassing is.
Ja, u kunt in aanmerking komen voor een pilotsubsidie. Vul het formulier in op de
volgende pagina.

2. Komen wij in aanmerking voor ondersteuning?
Ondersteuning is mogelijk bij evenementen die vergunningsplichtig of meldingsplichtig
zijn, of bij organisaties die een maatschappelijke subsidie ontvangen. Ondersteuning
bestaat uit het vragen van advies of uit het kosteloos leveren van materialen. Het gaat
bij dit laatste om:
-

Aanhangwagen met schoonmaakmaterialen (bezems, grijpers etc.)
Afvaleilanden
Dranghekken
Afzethekken
Afzet lint
Verkeers maatregelen/bebording
Kliko’s
Vlaggenmasten
Diversen vlaggen/doeken
Stemhokjes
Stembussen
Aggregaat

Controleer of uw evenement vergunnings- of meldingsplichtig is op
https://www.waalre.nl/inwoners-en-ondernemers/evenement-melding-ofvergunning.html. Vervolgens kunt u in het formulier vermelden welke ondersteuning u
nodig heeft. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de
verenigingscontactfunctionaris via tel. 040-2282500.

1. Gegevens aanvrager
Naam organisatie
_______________________________________________________

Naam contactpersoon
_____________________________________________________

Postadres
__________________________________________________________

Postcode en plaats
_______________________________________________________

Telefoonnummer
________________________________________________________

E-mail
_________________________________________________________

IBAN nummer
__________________________________________________________

Heeft uw organisatie statuten?


Ja, vastgesteld op ____________________________________ (datum
invullen)

Nee
Een kopie van de statuten bijvoegen.

Is uw organisatie ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel?


Ja, als stichting
_____________________________________________ (datum
inschrijving en nummer)



Ja, als vereniging
_____________________________________________ (datum
inschrijving en nummer)

Ja, als _____________________________________________ (datum
inschrijving en nummer)

Nee
Een kopie van de inschrijving toevoegen.

Is uw organisatie aangesloten bij een koepelorganisatie?


Ja, namelijk bij
_____________________________________________

Nee
Toelichting: voor sommige organisaties is het mogelijk om lid te zijn van een landelijke of
provinciale organisatie, bijvoorbeeld de KNVB, KBO Brabant en dergelijke

2. Aanleveren informatie (verplicht meezenden)
•

Beschrijving activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt:
- Omschrijving en doel activiteiten
- Datum, locatie en duur van de activiteiten
- Geschatte aantal deelnemers
- Toegankelijkheid voor doelgroepen met zintuigelijke, fysieke, en/of
verstandelijke beperkingen
- Samenwerking met één of meerdere organisaties? Zo ja, welke?
- Hoe meet u dat het doel is bereikt?

•

Doelstelling en resultaten die u nastreeft.
- Hoe dragen de activiteiten bij aan het doel?
- In welke mate zijn de activiteiten gericht op de gemeente en op de door de
gemeente vastgestelde doelen of beleidsterreinen?
- De kosten voor het organiseren van uw activiteit.
- De hoogte van de bijdrage die u vanuit uw eigen organisatie bekostigt of
van uw deelnemers vraagt.

