basissubsidie aanvragen
Met dit formulier kunt u als vrijwilligersorganisatie een aanvraag indienen voor basissubsidie. Dit is
alleen mogelijk als u voldoet aan de subsidieverordening en subsidieregeling van Landgraaf.
Gegevens vrijwilligersorganisatie
Naam organisatie

:

Nr. Kamer van Koophandel

:

Straatnaam en huisnummer

:

Postcode en plaats

:

Rekeningnummer

:

Gegevens aanvrager (bevoegd vertegenwoordiger)
Voorletters

:

Tussenvoegsel(s)

:

Achternaam

:

Functie

:

Straatnaam en huisnummer

:

Postcode en woonplaats

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Omschrijving kernactiviteit
Korte omschrijving van de kernactiviteit van uw vereniging (wat doet uw vereniging?)
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Aantal leden per 1 januari van het lopend subsidiejaar
Het totaal aantal actieve leden* bedraagt
(hiervan zijn

:

aantal leden jonger dan 23 jaar op 1 januari)

* Een actief lid is een natuurlijk persoon die is ingeschreven bij uw organisatie, deelneemt aan de kernactiviteiten van uw
organisatie, vermeldt staat op de (bonds)ledenlijst en hiervoor contributie betaalt of deelneemt aan het bestuur of
trainer/instructeur is bij uw organisatie.

Locatie
Geef hieronder aan waar in de gemeente Landgraaf de activiteiten voor uw vrijwilligersorganisatie
plaatsvinden:

Koepelorganisaties
Is uw vereniging aangesloten bij een koepelorganisatie?

 Nee
 Ja, in dat geval dient u een bewijs van lidmaatschap van de koepelorganisatie bij te voegen.
Badhuur
Organiseert uw organisatie zwem- of duiksportactiviteiten in een zwembad in Landgraaf?

 Nee
 Ja, beoogd aantal zwembaduren in het lopend subsidiejaar

:

uren

Soort vereniging








Amateurkunst







Folklore en cultuurhistorie

Belangenbehartiging
Carnaval
Dans- en wandelsport
Denk- en behendigheidssporten
Dierensport
Kerkgenootschappen
Gymnastiek en turnen
Instrumentale muziek (HaFa)
Jeugd- en jongerenwerk
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Schutterswezen
Speeltuinwerk
Tennis en atletiek
Toneel
Verdedigingssport
Vocale muziek
Veldvoetbal
Volleybal, zaalvoetbal, handbal en badminton
Wielersport

 Zwemsport
 Overig
Verklaring van de bevoegd vertegenwoordiger
-

Onze vrijwilligersorganisatie heeft geen commerciële doelstelling.

-

Het bestuur van onze vrijwilligersorganisatie bestaat uitsluitend uit vrijwilligers die geen
vergoeding ontvangen behalve een onkostenvergoeding.

-

Er is geen conservatoir beslag gelegd op (een deel van) het vermogen van onze vrijwilligersorganisatie.

-

Er is geen faillissement of surseance van betaling aangevraagd of door de rechtbank
uitgesproken c.q. verleend.

-

Er is op het moment van aanvraag geen voornemen tot ontbinding van onze vrijwilligersorganisatie of tot deelname aan een andere rechtspersoon.

-

De bevoegd vertegenwoordiger heeft dit aanvraagformulier naar waarheid ingevuld.

-

De subsidie wordt aangevraagd door de hiertoe gerechtigde persoon/personen.

Ondertekening
Plaats,

Datum

Handtekening bevoegd vertegenwoordiger

Meenemen/opsturen
–

Dit ingevulde en ondertekende formulier.

–

Een kopie van de statuten.

–

Een bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel.

–

Een opgave van de bestuurssamenstelling.

–

Een bewijs van lidmaatschap van de koepelorganisatie, indien van toepassing.

–

Een gewaarmerkte (bonds)ledenlijst.
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