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AANVRAAG VERLENING INCIDENTELE SUBSIDIE PUBLIEKSBEREIK ERFGOED 

2020 
Indienen uiterlijk 1 september 2020 
 
 
Aanvragen die na de uiterlijke indiening van 1 september 2020  zijn ontvangen nemen wij niet in 
behandeling. Dit betekent dat u geen incidentele subsidie ontvangt. 

 

Aanvrager 

Naam organisatie*              

Naam contactpersoon subsidie             Man  Vrouw  

Correspondentieadres            

Postcode en woonplaat            

Telefoonnummer contactpersoon 

(overdag)             

E-mailadres contactpersoon           

IBAN nummer organisatie (kopie bijsluiten)         

Nummer Kamer van Koophandel*          

BTW nummer*            

Rechtspositie*            

 

Gegevens project   

Naam activiteit/project: 
 
 
 
 

      

Doel van het project  
 

      

Frequentie van het project       
 

Totale kosten van het project 
 

      

Hoeveel subsidie vraagt u aan? 
 

      

Startdatum van het project 
 

      

Einddatum van het project* 

 

      

Plaats van het project       
 

Heeft u voor dit project 

eerder subsidie bij ons 

aangevraagd? 

      

 
*indien van toepassing 

Dit formulier  uiterlijk 1 september 2020 voor aanvang van 
de activiteit/evenement ingevuld sturen naar 

info@gemeentehw.nl. U kunt het formulier ook per post 
sturen naar Gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 

3260 EA Oud-Beijerland t.a.v. team Omgeving. 
 
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 
14 0186 of info@gemeentehw.nl. 

mailto:info@gemeentehw.nl
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Projectplan   

Hoe draagt u project bij aan het 

vergroten van het publieksbereik 

van erfgoed? 
 

      

Heeft uw project een blijvend 
karakter of een tijdelijk 
karakter? 

 

      

Welke doelgroepen bereikt u?  
 

      

Hoe heeft u de dekking van uw 
project georganiseerd? 
 

      
 

Heeft u project een toegevoegde 
waarde op het recreatief en 
toeristisch aanbod van de 
Hoeksche Waad? Zo ja, op welke 
wijze? 

 

      

Geeft u invulling aan 
erfgoededucatie met uw project? 
Zo ja, hoe? 
 

      

Werkt u samen met andere 
organisaties of instellingen bij 
het uitvoeren van het project? 
Zo ja, welke? 
 

      

Hoe toegankelijk is uw 

project?  

      

 

 

Bijlagen behorend bij de aanvraag 

 
 Een projectplan waarin minimaal de volgende punten: 

o Welk verhaal u gaat vertellen waar dit project aan bijdraagt 

o Aan wie u het verhaal gaat vertellen 
o Hoe u het verhaal vertelt 
o Wat de impact van dit verhaal is op de Hoeksche Waardse samenleving 
o Waarom uw project bijdraagt aan het vergroten van het publieksbereik van erfgoed 
o Hoe u invulling geeft aan de beoordelingscriteria 

 Projectbegroting met minimaal de volgende punten: 
o Uitgaven die direct gekoppeld zijn aan het project 

o Inkomsten (zoals andere subsidies, bijdragen van fondsen, sponsorgelden, entreegelden, 
contributies, eigen middelen en andere inkomsten). 

 Een duidelijke leesbare kopie van de meest recente bankpas van de IBAN rekening (van de organisatie*); 
 De oprichtingsakte of de meeste recente statuten*; 
 De door het bestuur vastgestelde jaarrekening1 over het jaar 2019*; 
 Eventuele aanvullende stukken. 

 
 

 

*indien van toepassing 

 

                                           
1 De jaarrekening bestaat minimaal uit een resultatenrekening en een balans of als uw organisatie geen balans heeft, een 

liquiditeitsoverzicht. 
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Ondertekening 

 

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

 Algemene wet bestuursrecht; 
 het Subsidiebeleidskader Gemeente Hoeksche Waard; 
 de Monumentensubsidieverordening  2020Hoeksche Waard; 

 de beoordelingscriteria subsidieaanvraag vergroten publieksbereik – vastgesteld op 9 juni 2020. 
 
 
 
 
 

De aanvrager, 

Datum:             

Plaats:        

Naam:        

Organisatie*:       

Functie*:       

Handtekening:       

 

 

 

 

 

 

 

*indien van toepassing 


