
 

SUBS112-1108-02 

 

 

 
 

AANVRAAGFORMULIER DORPSHUIZEN EN WIJKGEBOUWEN 
 

 

U moet dit formulier inleveren bij of zenden aan: 

burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, 

afdeling maatschappelijke ontwikkeling 

bezoekadres: Vendelweg 1, 8331 XE  STEENWIJK 

postadres: Postbus 162, 8330 AD  STEENWIJK 

 

Naam organisatie       

 

Adresgegevens secretariaat 

Voorna(a)m(en) 

contactpersoon 

 

      

 

Tussenvoegsel 

 

      

 

Achternaam 

 

      

Straatnaam/postbus       

Huisnummer       Huisletter       Huisletter toevoeging       

Postcode             

Woonplaats       

Telefoonnummer       

Mobiel       

E-mailadres        

Bank- of girorekening-

nummer van de 

organisatie en ten 

name van 

      

Kamer van 

Koophandel nummer 

      

 

1. Algemene vraag 

a. Welke subsidie vraagt u aan?  subsidie voor administratieve en organisatiekosten (zie toelichting 1), 

ga naar vraag 2 

   subsidie voor medefinanciering van onderhoud (zie toelichting 2),  

          ga naar vraag 3 

   subsidie voor afkoop van leningen (zie toelichting 3), ga naar vraag 4 

 



 

2. Subsidie voor administratieve en organisatiekosten 

Ontvangt uw organisatie ten behoeve 

van de (instandhouding van) het 

dorpshuis of wijkgebouw een 

jaarlijkse gemeentelijke subsidie? 

 

      ja, dan kunt u niet in aanmerking komen voor een subsidie voor 

administratieve en organisatiekosten 

      nee 

3. Subsidie voor medefinanciering van onderhoud 

Ontvangt uw organisatie ten behoeve 

van de (instandhouding van) het 

dorpshuis of wijkgebouw een 

jaarlijkse gemeentelijke subsidie? 

      ja, dan kunt u niet in aanmerking komen voor een subsidie voor 

medefinanciering van (dagelijks) onderhoud 

      nee 

U moet de volgende bijlage 

meesturen 

 originele facturen waaruit blijkt welke kosten voor het onderhoud 

zijn gemaakt  

 

4. Subsidie voor afkoop van leningen 

Is uw organisatie de lening waarvoor 

u subsidie aanvraagt voor 1 januari 

2001 aangegaan?  

 

      ja, dan kunt u niet in aanmerking komen voor een subsidie voor 

afkoop van leningen 

      nee 

Is de lening schriftelijk vastgelegd 

tussen partijen? 

 

      ja 

      nee, dan kunt u niet in aanmerking komen voor een subsidie voor 

afkoop van leningen  

 

Is de lening afgesloten ten behoeve 

van (groot) onderhoud dan wel 

verbouw of aanbouw van het 

dorpshuis of wijkgebouw? 

 

      ja 

      nee, dan kunt u niet in aanmerking komen voor een subsidie voor 

afkoop van leningen  

 

U moet de volgende bijlage 

meesturen 
 een beschrijving van de activiteit waarvoor uw organisatie subsidie  

aanvraagt 

     een rekening van het jaar waarin uw organisatie subsidie aanvraagt. 

Uit deze rekening moet aantoonbaar blijken dat de leningen niet uit 

de exploitatie kunnen worden opgebracht.  

 

 

 

 

 

 

 

Alleen aanvragen die volledig zijn ingevuld worden in behandeling genomen! 

 

ONDERTEKENING 

             

(plaats) (datum) (handtekening) 

 



Toelichting Aanvraagformulier dorpshuizen en wijkgebouwen 

 

Toelichting 1 – Subsidie voor organisatie en administratiekosten 

Een jaarlijks bedrag, bedoeld om administratieve en organisatiekosten te dekken. 

 

Toelichting 2 - Subsidie voor medefinanciering van (dagelijks) onderhoud 

Een subsidie bedoeld ter medefinanciering van (dagelijks) onderhoud komen ten behoeve van de (instandhouding 

van het) dorpshuis of wijkgebouw een jaarlijkse gemeentelijke subsidie ontvangen. 

 

Toelichting 3 - Subsidie voor afkoop van leningen 

Deze leningen moeten zijn afgesloten ten behoeve van (groot) onderhoud dan wel verbouw of aanbouw van het 

dorpshuis of wijkgebouw. 

Een stichting die een lening is aangegaan voor 1 januari 2001 kan een eenmalige subsidie ontvangen voor de 

afkoop van de lening. 

Deze leningen moeten schriftelijk zijn vastgelegd tussen partijen. 

 


