AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE ‘INWONERSINITIATIEVEN ZIJN GOUD WAARD’
U kunt dit formulier ook online invullen. Kijk hiervoor op www.steenwijkerland.nl/inwonersinitiatieven
Dit formulier graag volledig invullen en mailen naar inwonersinitiatieven@steenwijkerland.nl
Of inleveren bij of sturen naar:
Gemeente Steenwijkerland
T.a.v. de coördinatoren Kernen en Wijken
bezoekadres: Vendelweg 1, 8331 XE Steenwijk
postadres: Antwoordnummer 70, 8330 VB Steenwijk
Bij deze subsidieregeling horen de volgende subsidievoorwaarden en criteria:
•

Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2018

•

Nadere regels Inwonersinitiatieven zijn goud waard

Deze zijn te vinden op www.steenwijkerland.nl/inwonersinitiatieven
Contactgegevens initiatiefnemer
Bent u jonger dan 18 jaar? Laat dan uw ouder/verzorger dit formulier invullen. Hij/zij stemt in met deze subsidieaanvraag en
bijbehorende voorwaarden. Daarnaast is hij/zij eindverantwoordelijk en past hij/zij op het geld.
Voorletter(s)

Tussenvoegsel

Achternaam

Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
1. Beschrijving initiatief (Voeg eventueel het projectplan toe.)
a. Wat is de naam van uw initiatief?

b. Wat is uw idee?

c. Op welke manier geeft uw idee een plus aan de leefbaarheid in uw buurt?
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d. Voor wie is uw idee bedoeld? (Wie zijn bijvoorbeeld de gebruikers? Of bij een activiteit, hoeveel deelnemers
verwacht u?)

e. Met wie werkt u samen? (Bijvoorbeeld buurtbewoners, organisaties of ondernemers?)

f. Wat vinden anderen van uw idee? (Bijvoorbeeld uw buurtbewoners). Hoe heeft u de buurt bij uw idee betrokken
en gezorgd voor draagvlak?

g. In welke plaats/wijk/straat wilt u uw idee uitvoeren?

h. Wanneer wilt u uw idee uitvoeren?

2. Kosten
a. Wat zijn de totale kosten van uw initiatief?
€
b. Waaruit bestaan de kosten? (Voeg een begroting toe als bijlage.)

De subsidie bedraagt maximaal 80% van de totale kosten van uw initiatief. Voor de overige kosten moet u co-financiering zoeken.
Voorbeelden hiervan zijn: provinciale subsidie, fondsen, sponsoren, crowdfunding, entreegelden of zelfwerkzaamheid.

c. Hoeveel subsidie vraagt u aan bij de gemeente? (Maximaal 80% van de totale kosten.)
€
d. Hoe gaat u zorgen voor de overige inkomsten om uw initiatief te realiseren? (Voeg een overzicht van het
dekkingsplan toe als bijlage.)

Pagina 2 van 3

31-08-2022

3. Overige informatie
Vul onderstaande gegevens in. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan moet uw ouder/verzorger onderstaande gegevens invullen.
IBAN nummer (bijvoorbeeld NL01RABO1234578900)

Ten name van

Akkoordverklaring en ondertekening
Kruis hieronder aan wat van toepassing is

☐ De aanvrager verklaart het formulier naar waarheid te hebben ingevuld en is op de hoogte van de
subsidievoorwaarden.

☐ De ouder/verzorger verklaart dat deze subsidieaanvraag naar waarheid is ingevuld en is op de hoogte van de
subsidievoorwaarden.

Plaats

Datum

Handtekening

Stuur de volgende bijlagen mee:
1. Een projectplan (niet verplicht)
2. Een begroting
3. Een dekkingsplan
4. Kopie bankpas van aanvrager
5. Kopie identiteitsbewijs van aanvrager
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