Dit formulier graag volledig ingevuld sturen naar emailadres. U kunt het formulier ook per post sturen naar
Gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3290 EA OudBeijerland t.a.v. team Participatie en Leefbaarheid
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via
14 0186 of subsidie@gemeentehw.nl.

Aanvraag verlening investeringssubsidie
Voormalig gemeente Oud-Beijerland
Met dit formulier kunt u een investeringssubsidie aanvragen voor een bijdrage in de kosten van
de aankoop, stichting of aanpassing van uw accommodatie die in onze gemeente staat of voor
de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen. U kunt op onze website www.gemeentehw.nl
het subsidiebeleid raadplegen. Het aanvraagformulier moet uiterlijk twee maanden voor
realisatie van de investering in ons bezit zijn. U kunt het ingevulde aan- vraagformulier sturen
naar:
College van B&W Hoeksche Waard
Team Participatie en Leefbaarheid
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland?
Aanvragen die wij te laat ontvangen nemen wij in principe niet in behandeling. Dit
betekent dat u geen subsidie ontvangt.
Aanvrager

Naam organisatie
Naam contactpersoon subsidie1

Man

Vrouw

Correspondentieadres2
Postcode en woonplaats2
Telefoonnummer contactpersoon3
E-mail contactpersoon
Banknummer organisatie Website

-1
-

Bestuurssamenstelling
Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Naam

Adres

Postcode
+ woonplaats
Telefoonfoonnummer
Email

1

Deze contactpersoon benaderen wij als we vragen hebben over uw aanvraag of u bijv. willen informeren over
nieuw subsidiebeleid
2
Vul hier het adres in waarnaar wij alle correspondentie m.b.t. uw subsidie kunnen sturen
3
Vul hier het telefoonnummer in waarop wij de contactpersoon overdag kunnen bereiken

-2
-

Rechtspersoonlijkheid

Wij zijn een (a.u.b. aankruisen wat op uw organisatie van toepassing is):
stichting
KvK-nummer:
vereniging
KvK-nummer:
anders:
KvK-nummer:
aangesloten bij een landelijke/provinciale/regionale koepel of organisatie:
De statuten zijn bijgevoegd omdat: (aankruisen als daarvan sprake is) Er
voor de eerste keer subsidie wordt gevraagd.
Deze het afgelopen jaar zijn gewijzigd.
Soort aanvraag

Eerste aanvraag4
Extra aanvraag5
Bijlagen behorend bij de aanvraag
Voeg de hieronder genoemde stukken bij dit aanvraagformulier afhankelijk van de
soort aanvraag.
Bij een eerste aanvraag:
 Een onderbouwing van uw aanvraag, waarin u duidelijk maakt dat de investering
noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw activiteiten
 Een investeringsbegroting met daarin eventueel rekening gehouden met zelfwerk- zaamheid
(zie subsidievoorwaarden)
 Een dekkingsplan waaruit blijkt dat uw instelling in de financieringsbehoefte voor de realisatie
van de investering kan voorzien
 Een meerjarenexploitatiebegroting waaruit blijkt dat uw instelling de toekomstige las- ten van de
investering kan dekken
 De oprichtingsakte danwel statuten zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd
6
 De meest recent door het bestuur vastgestelde jaarrekening
Bij een extra aanvraag:
 Een onderbouwing van uw aanvraag, waarin u duidelijk maakt dat de investering
noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw activiteiten;
 Een investeringsbegroting met daarin eventueel rekening gehouden met zelfwerk- zaamheid
(zie subsidievoorwaarden);
 Een dekkingsplan waaruit blijkt dat uw instelling in de financieringsbehoefte voor de realisatie
van de investering kan voorzien;
 Een meerjarenexploitatiebegroting waaruit blijkt dat uw instelling de toekomstige las- ten van de
investering kan dekken.

4

Kruis dit aan als u geen subsidie ontvangt of onlangs heeft ontvangen van onze gemeente
Kruis dit aan als u jaarlijks een subsidie ontvangt of onlangs heeft ontvangen van onze gemeente en u eenmalig
als extra een investeringssubsidie wilt aanvragen
6
De jaarrekening bestaat minimaal uit een resultatenrekening en een balans of als uw organisatie geen balans
heeft, een liquiditeitsoverzicht.
5

-3
-

Ondertekening

Ondergetekende verklaart het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Ook sta ik als
ondergetekende in voor de inhoud van de bijlagen. Tevens verklaar ik bekend te zijn met de
subsidievoorwaarden/-criteria zoals die zijn verbonden aan de subsidieverstrekking, zoals
vermeld in de:




Algemene wet bestuursrecht;
Subsidieverordening gemeente Oud-Beijerland 2017;
Subsidiebeleidsregels gemeente Oud-Beijerland 2017.

Vindt u het goed dat u uw beschikkingsbrief per e-mail van de gemeente ontvangt?

Uw e-mailadres:
Namens de aanvrager,
Datum:

Plaats:

Naam:
Functie:
Handtekenig:
TOELICHTING FORMULIER
Algemeen

Om voor een investeringssubsidie van de gemeente Hoeksche Waard in aanmerking te
komen moet u aan een aantal formele voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn onder
andere opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht, in hoofdstuk 4; de
Subsidieverordening gemeente Oud-Beijerland 2017 en door het college vastgestelde
Subsidiebeleidsregels 2017.
Het formulier vult u volledig in en dient u uiterlijk twee maanden voor realisatie van
de investering in bij het College van B&W van Hoeksche Waard, team Participatie en
Leefbaarheid, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Formulieren die niet voldoen aan de gestelde eisen kunnen wij niet in behandeling nemen en
sturen wij terug. Wij stellen u daarbij in de gelegenheid om binnen twee weken de ontbrekende gegevens aan te vullen of de fout te herstellen. Als uw aanvraag daarna nog niet voldoet aan de gestelde eisen dan kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Dit betekent dat u in principe geen subsidie ontvangt. Binnen 8 weken na ontvangst van uw complete aanvraag nemen wij een besluit.
Informatie?
Voor inlichtingen over dit formulier kunt u contact opnemen met team Participatie en Leefbaarheid. Zij
zijn bereikbaar op telefoonnummer 140186 of emailadres subsidie@gemeentehw.nl

4

