Dit formulier graag volledig ingevuld en ondertekend
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 en Leefbaarheid
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via
14 0186 of subsidie@gemeentehw.nl.

Aanvraagformulier jubileumsubsidie
Met dit formulier kunt u een jubileumsubsidie aanvragen. U kunt op onze website www.gemeentehw.nl
het subsidiebeleid raadplegen. U kunt voor uw vereniging, in het jubileumjaar een jubileumsubsidie
aanvragen door een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier te sturen naar
subsidie@gemeentehw.nl.
Aanvragen die wij buiten het jubileumjaar ontvangen nemen wij niet in behandeling. Dit
betekent dat u geen subsidie ontvangt.
Aanvrager
Naam organisatie

Man

□ Vrouw □

Naam contactpersoon subsidie1
Correspondentieadres
Postcode en woonplaats2
Telefoonnummer contactpersoon3
E-mail contactpersoon
IBAN nummer
Website
Bestuurssamenstelling
Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Naam
Adres

Postcode
+ woonplaats
Telefoonnummer
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 waar wij alle correspondentie m.b.t. uw subsidie naar toe kunnen sturen
3
Vul hier het telefoonnummer in waarop wij de contactpersoon overdag kunnen bereiken.

1

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.
Wilt u de stichtingsakte bijvoegen aub?
Vo Voorwaarden bij de aanvraagorwaarden bij de aanvraag
Reden van de aanvraag

Voorwaarden bij de aanvraag
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De jubilerende vereniging of stichting is een rechtspersoon zonder winstoogmerk die statutair gevestigd is in
gemeente Hoeksche Waard ;
De jubilerende vereniging of stichting moet minimaal 25 jaar oud zijn;
Tot een jubileum rekenen wij iedere volgende periode van 5 jaar (na 25 jaar);
Er wordt een jubileumactiviteit georganiseerd door de jubilerende vereniging of stichting. Een opgave van
deze activiteit en de geplande datum van de activiteit graag samen met het aanvraagformulier insturen.
De jubilerende vereniging of stichting moet de jubileumsubsidie in haar jubileumjaar aanvragen;
Bij het aanvragen van een jubileumsubsidie overlegt de vereniging of stichting een kopie van de
stichtingsakte. Wilt u deze kopie samen met het aanvraagformulier insturen?;
Een duidelijk leesbare kopie van een recent bankafschrift van de IBAN rekening van de organisatie.
De jubileumsubsidie is 10 euro per verenigings- of stichtingsjaar;
De toekenning van een jubileumsubsidie geldt ook als vaststelling.

2

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;
• Algemene subsidieverordening gemeente Hoeksche Waard 2020;
• Uitvoeringsregels jubileumsubsidie Hoeksche Waard.
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:
Handtekening:
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