
Bijlage Subsidie aanvraag Versterken 
Sociale Basis 2023-2027 
Bouwsteen Ontmoeten en Betrokkenheid  

 

Uw gegevens 

Organisatie  

Adres   

Plaats  

KVK nummer  

Contactpersoon  

E-mail  

Telefoon  

Website  

 
Bent u bijvoorbeeld vrijwillier? En wilt u activiteiten organiseren in het kader van de bouwsteen 
Ontmoeten en Betrokkenheid? Dan kunt u dit formulier gebruiken.  

Dit formulier bestaat uit 2 delen: 

• Deel A: Inhoudelijk deel 
• Deel B: Financieel deel 

 

  



A: Inhoudelijk deel 
1 Titel van de aanvraag (bijvoorbeeld de naam van de activiteit). 

Voer titel in 

 

 

 

Beschrijf waar u subsidie voor aanvraagt. 
Voer beschrijving in (Max 500 tekens) 

 

 

 

2 Aanpak en activiteiten 
 

Wat gaat u doen? 
Beschrijf in uw activiteiten en leg uit hoe u daarmee de beoogde resultaten gaat realiseren.  Als u 
voor meerdere jaren subsidie aanvraagt, geef hier dan ook de activiteiten per jaar aan. Onderstaande 
aanvullen met een activiteitenplan, waarin de activiteiten staan toegelicht.  
 

Activiteit  Beoogde resultaat  Aantal 
bijeenkomsten  

Verwachte 
aantal 
deelnemers 

 

 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 

Samenwerkingspartners 
Voer samenwerkingspartners in 
 
 
 
 
 

 

  



Doelen Ontmoeten en betrokkenheid 

 
Doelen  Hoe  

Stimuleren dat inwoners 
zich inzetten voor 
elkaar, hun buurt of 
dorp 

 

Stimuleren dat 
initiatieven open staan 
voor alle inwoners 

 

Stimuleren en faciliteren 
van inwoners 
initiatieven en 
maatschappelijke 
initiatieven 

 

Bieden van 
laagdrempelige 
ontmoetingsplek voor 
inwoners.  

 

 

Wat is uw werkgebied voor deze aanvraag? 

 
☐ Hele gemeente  

☐ Bepaalde dorpen, namelijk:  

 

 

 

 

 

 

Waarom dit werkgebied? 

Beschrijf waarom je je op dit werkgebied concentreert (max 300 tekens) 

 

 

 

 

 

 

  



Huisvesting 
Op welk adres of welke adressen vinden de activiteiten uit deze aanvraag plaats?  

Geef aan welk(e) adres(sen) 

 

 

 

 

 

Vink aan van wie het pand is waarin de activiteit plaatsvindt: 

☐ Uw organisatie is zelf eigenaar 

☐ Corporatie 

☐ Gemeente 

☐ Particuliere verhuurder 

☐ Anders, namelijk: 

 

 

 

 

Vraagt u voor meerdere jaren subsidie aan? 
Je kunt voor maximaal 4 opeenvolgende jaren subsidie aanvragen. Let op: u moet dan voor ieder jaar 
een begroting en een activiteitenplan indienen.  

☐ Nee 

☐ Ja (licht hieronder toe waarom) 

Geef aan waarom je voor meerdere jaren subsidie aanvraagt (max. 500 tekens) 

 

 

 

 

 

  



Zijn er dingen die nog niet aan de orde zijn gekomen, maar wel relevant zijn voor uw subsidieaanvraag? 
Vermeld ze hier. 
 

Vermeld overige relevante zaken (max. 1500 tekens) 

 

 

  



B: Financieel deel 

Specificeer de kosten van je activiteit(en) naar directe kosten (=activiteiten). 

Directe kosten 

Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks samenhangen met de omvang of het aantal activiteiten van 
uw aanvraag. Hoe meer activiteiten, des te hoger zijn de directe kosten. Voert u minder activiteiten uit 
dan gedacht, dan heeft u ook minder directe kosten. 

Vul voor ieder jaar waarvoor u subsidie aanvraagt het onderstaande schema in. 

Omschrijving Kosten in 2023 2024 2025 2026 

Omschrijving/directe kosten van 
deze subsidieaanvraag  

    

1.  €  €  €  €  

2.  €  €  €  €  

3.  €  €  €  €  

4.  €  €  €  €  

Totale kosten van de aanvraag €  €  €  €  

Af: Andere inkomsten, 
cofinanciering* 

€  €  €  €  

Totaalbedrag van deze aanvraag €  €  €  €  

 

* Bij cofinanciering vermelden: 

• Soort inkomsten of cofinanciering, bijvoorbeeld subsidies van derden, deelnemersbijdragen, 
contributies, sponsorgelden, fondsen (Oranjefonds) etc. 

• Ben je al zeker van deze cofinanciering, is deze financiering al toegekend? 
• Wat zijn de consequenties als de opbrengsten uit cofinanciering tegen- of wegvallen? 

 

Licht cofinanciering toe (max. 500 tekens) 

 

 


