
 

06-06-2018 

 

AANVRAAGFORMULIER SPORTSUBSIDIE 
U kunt dit formulier ook online invullen. Kijk hiervoor op www.steenwijkerland.nl 

 

Dit formulier graag volledig invullen en inleveren bij of sturen naar:   

Gemeente Steenwijkerland 

bezoekadres: Vendelweg 1, 8331 XE Steenwijk 

postadres: Postbus 162, 8330 AD Steenwijk 

info@steenwijkerland.nl 

 

 

Organisatie 

Naam organisatie       

 

Adresgegevens secretariaat 

Voorna(a)m(en) 

contactpersoon 

 

      

 

Tussenvoegsel 

 

      

 

Achternaam 

 

      

Straatnaam/postbus       

Huisnummer       Huisletter       Huisletter toevoeging       

Postcode en woonplaats             

Telefoonnummer       

Mobiel       

E-mailadres        

Bankrekeningnummer van 

organisatie, ten name van 

 

      

Kamer van Koophandel 

nummer 

 

      

 

 

Algemene vragen 

1. Normsubsidie of een eenmalige 

subsidie (zie toelichting 1) 

 

2. Welke normsubsidie vraagt u? (zie 

toelichting 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op! Indienen voor 1 februari. 

  normsubsidie (ga naar vraag 2) 

  eenmalige subsidie (ga naar vraag 3) 

 

  aantal jeugdleden dat op de peildatum 17 jaar of jonger is 

        en in de gemeente Steenwijkerland woont       x € 10,00 

  aantal actief sportende leden dat op de peildatum 18 jaar of 

        ouder is en woont in de gemeente Steenwijkerland       x € 5,00 

  aantal actief sportende leden dat op de peildatum 67 jaar of 

        ouder is en woont in de gemeente Steenwijkerland       x € 10,00 

  aantal actief sportende leden, die in verband met een  

        geestelijke en/of lichamelijke beperking zijn aangewezen op 

        een vorm van aangepast sporten en wonen in de gemeente 

        Steenwijkerland       x € 50,00 
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3a. Welke eenmalige subsidie vraagt u? 

 

 

 

 

 

 

3b. Voeg bij de aanvraag voor een 

eenmalige subsidie de volgende 

bijlagen toe 

 verbetering van sporttechnisch kader  

 verbetering van bestuurlijk kader en  organisatieverbetering 

 stimulering sportbeoefening door jeugdigen  

 stimulering sportbeoefening door ouderen  

 stimulering sportbeoefening door mensen met een beperking 

 

 

-        een plan, waarin het doel, de doelgroep en de wijze van 

          uitvoeren worden beschreven 

-  een begroting van baten en lasten 

 

 

 

 

Ondertekening 

 

 

 

      

       

(plaats) (datum) (handtekening) 

 

Alleen aanvragen, die volledig zijn ingevuld, worden in behandeling genomen! 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting Aanvraagformulier Sportsubsidies 

 

Toelichting 1 - Normsubsidie/eenmalige subsidie 

Normsubsidie :   een subsidie, die per jaar wordt verstrekt en is gebaseerd op het ledenaantal. 

Eenmalige subsidie : een eenmalige subsidie in de kosten van een activiteit met een beperkte looptijd en een 

specifiek doel op sportgebied. 

 

Toelichting 2 - Peildatum 

Peildatum : 1 januari van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd. 

 


