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AANVRAAG VERLENING STRUCTURELE SUBSIDIE 2021 kunst en cultuur 
Met dit formulier vraagt u een structurele subsidie aan voor het jaar 2021. U kunt op onze website 
www.gemeentehw.nl ons subsidiebeleid lezen. Wij zorgen graag voor een juiste behandeling van uw aanvraag. Zorgt 
u er daarom voor dat wij het ingevulde aanvraagformulier en alle bijlagen uiterlijk 1 oktober 2020 in ons bezit hebben. 
 
Op grond van artikel 1 van de algemene subsidieverordening gemeente Hoeksche Waard  is het in sommige gevallen 
mogelijk een subsidie aan te vragen voor een periode van maximaal vier jaar. Uitzondering hierop zijn de aanvragen 
voor structurele subsidies voor kunst en cultuur, sport, kinderboerderijen, speeltuinen, landbouw, economie, 
recreatie en toerisme, subsidies voor de EHBO, Scouting, Zonnebloem en Oranjeverenigingen. 
 

Aanvragen die wij na 1 oktober ontvangen nemen wij niet in behandeling. Dit betekent dat u geen subsidie 
ontvangt voor 2021. 
 

Aanvrager 

Naam organisatie              

Aantal leden (indien van toepassing)          

Aantal jeugdleden (indien van toepassing)         

Dorp(en) waar de activiteiten plaatsvinden          

Naam contactpersoon subsidie
1
             Man  Vrouw  

Correspondentieadres            

Postcode en woonplaats           

Telefoonnummer contactpersoon (overdag)         

E-mailadres contactpersoon           

IBAN nummer organisatie (kopie bijsluiten)         

KvK nummer             

Website             

Bestuurssamenstelling/directie 

 

 Voorzitter/directeur Secretaris Penningmeester 

Naam 
 

      
 
 
 

            

Telefoon
nummer  

      
 
 

            

E-mail 
 

      
 
 
 

            

 
 

                                           
1
 Deze contactpersoon benaderen wij als we vragen hebben over uw aanvraag of u ,bijvoorbeeld, willen informeren over andere (subsidie)zaken 

Dit formulier voor 1 oktober 2020 volledig ingevuld, 
ondertekend en voorzien van de vereiste bijlagen sturen naar 
subsidie@gemeentehw.nl. 
U kunt het formulier ook per post sturen naar Gemeente 
Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland t.a.v. 
team Participatie & Leefbaarheid. 
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via  

14 0186 of subsidie@gemeentehw.nl. 

mailto:subsidie@gemeentehw.nl
mailto:subsidie@gemeentehw.nl
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Overzicht activiteiten
2
 

 

Wat (activiteit) Voor wie Wat bereikt u ermee Hoe vaak Dorp(en) 
activiteit 

      
 
 
 
 

                        

      
 
 
 
 

                        

      
 
 
 
 

                        

      
 
 
 
 

                        

 

Welk subsidie bedrag wordt gevraagd?       

 

Soort aanvraag 

 Eerste aanvraag
3
 

 Herhalingsaanvraag
4
 

 Gewijzigde aanvraag
5
 

 Uitsluiten voor 2021 aanvraag 

 

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. 
 De statuten het afgelopen jaar zijn gewijzigd. 

                                           
2
 U kunt in plaats van dit overzicht of als u te weinig ruimte heeft ook uw eigen overzicht meesturen.  

3
 Kruis dit aan als u nog geen structurele subsidie ontvangt van onze gemeente. 

4
 Kruis dit aan als u jaarlijks een subsidie ontvangt van onze gemeente en uw aanvraag niet is gewijzigd t.o.v. vorig jaar. 

5
 Kruis dit aan als u bijv. voor nieuwe/extra activiteiten subsidie aanvraagt als u al subsidie ontvangt van onze gemeente. 
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Verplichte bijlagen behorend bij de aanvraag 

 

 Een duidelijk leesbare kopie van de meest recente bankpas van de IBAN rekening van de organisatie. 
 Een begroting van inkomsten en uitgaven 2021. 

 De door het bestuur vastgestelde jaarrekening
6
 over het jaar 2019. 

 De hoogte van de reserves en of voorzieningen die zijn gevorm met een planmatige tijdsplanning  en 
onderbouwing van de  besteding, zie artikel 14 lid 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente 
Hoeksche Waard. 

 Een omschrijving van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt. 

 De oprichtingsakte of de meeste recente statuten. 
 Eventuele aanvullende stukken (op aanvraag). 

 
 
 

 

 

Ondertekening 

 

De ondertekenaar verklaart het formulier naar waarheid te hebben ingevuld: 
 bekend te zijn met de subsidievoorwaarden/-criteria zoals die zijn verbonden aan de subsidieverstrekking; 

 in te staan voor de inhoud van de bijlagen. 
 

De subsidievoorwaarden en criteria kunt u vinden in de: 

 Algemene wet bestuursrecht; 

 het Subsidiebeleidskader Gemeente Hoeksche Waard; 
 de Algemene Subsidieverordening Hoeksche Waard 2020; 

 de Uitvoeringsregels Gemeente Hoeksche Waard 2020. 
 
Ik ben bekend met het feit dat een subsidieaanvraag die onvolledig is en/of na1 oktober 2020 door de gemeente is 
ontvangen, niet in behandeling wordt genomen. 
 
Wilt u uw beschikkingsbrief met het besluit op uw subsidieaanvraag per e-mail van de gemeente ontvangen? 
  

 
 
Uw e-mailadres: 
 
 

De aanvrager, 

Datum:             

Plaats:        

Naam:        

Organisatie:       

Functie :       

Handtekening:       

                                           
6
 De jaarrekening bestaat minimaal uit een resultatenrekening en een balans of als uw organisatie geen balans heeft, een liquiditeitsoverzicht. 
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TOELICHTING FORMULIER 
 
Algemeen 
Om voor het jaar 2021 in aanmerking te komen voor een structurele subsidie van gemeente  
Hoeksche Waard moet u aan een aantal formele voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn onder andere 
opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht, en dan vooral in hoofdstuk 4: 
de Algemene Subsidieverordening Hoeksche Waard 2020;  
het Subsidiebeleidskader Gemeente Hoeksche Waard;  
de door het college vastgestelde Uitvoeringsregels Gemeente Hoeksche Waard 2020. 
 
Het aanvraagformulier kunt u volledig ingevuld en ondertekend, voorzien van de gevraagde bijlagen tot uiterlijk 1 
oktober 2020 indienen bij: 
Gemeente Hoeksche Waard 
college van burgemeester en wethouders,  
team Participatie & Leefbaarheid  
Postbus 2003 
3260 EA Oud-Beijerland 
 
Het formulier kunt u downloaden van onze website www.gemeentehw.nl. Op onze website vindt u ook voorbeelden 
(formats) van bijvoorbeeld een balans- en een resultatenrekening.  
 
Formulieren die niet voldoen aan de gestelde eisen worden niet in behandeling genomen en sturen wij terug.  
U wordt  in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken na de datum van het verzoek de ontbrekende gegevens 
aan te vullen of de fout te herstellen. Als uw aanvraag daarna nog niet voldoet aan de gestelde eisen dan wordt uw 
aanvraag niet in behandeling genomen.  Dit betekent dat u voor 2021 geen subsidie ontvangt. 
 
Als u verwacht dat u de subsidieaanvraag niet op tijd kunt indienen, kunt u vóór 15 september 2020 het college 
schriftelijk (ook per e-mail) om uitstel vragen. In dit verzoek moet u aangeven waarom u om uitstel vraagt. 
 
Het is niet mogelijk om direct na ontvangst een besluit te nemen over uw subsidieaanvraag. Dit kan pas na 
vaststelling van de begroting 2021 door de gemeenteraad. Dit gebeurt in november 2020. Als de gemeenteraad met 
de begroting heeft ingestemd ontvangt u uiterlijk 31 december 2020 een subsidiebeschikking. 
 

Heeft u nog vragen 
U kunt contact opnemen met team Participatie & Leefbaarheid. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer  
14 0186 of e-mail subsidie@gemeentehw.nl. 

 


