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evenementensubsidie aanvragen 

Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor een evenement in Landgraaf. 

U dient deze aanvraag in te dienen maximaal 24 weken en minimaal 8 weken voordat het 

evenement plaatsvindt. 

Gegevens aanvrager 

Gegevens ondertekenaar (bevoegd vertegenwoordiger of natuurlijk persoon) 

Voorletters : 

Tussenvoegsel(s) : 

Achternaam : 

Straatnaam en huisnummer : 

Postcode en woonplaats : 

Telefoonnummer : 

E-mailadres : 

Rekeningnummer ondertekenaar : 

(indien aanvrager geen rechtspersoon is)

Gegevens rechtspersoon 

Naam organisatie : 

Nr. Kamer van Koophandel : 

Straatnaam en huisnummer : 

Postcode en plaats : 

Rekeningnummer organisatie : 

Gegevens evenement 

Naam van het evenement : 

Omschrijving van het evenement : 

Datum/data : 

Locatie en buurt/wijk : 

Verwacht aantal bezoekers : 
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Wat is de beoogde uitstraling van het evenement? 

 Wijk-, gemeentelijk of (eu-)regionaal niveau

 Buurtniveau

Hoe draagt het evenement bij aan de verbetering van de sociale samenhang binnen de gemeente of 
aan de identiteit van de gemeente Langraaf? 

Is het evenement (al dan niet tegen betaling) voor iedereen toegankelijk? 

 Ja

 Nee

Is er in het verleden al een evenementensubsidie of andere subsidie toegekend voor het evenement? 

 Nee

 Ja, in het kalenderjaar : 

Soort subsidie : 

Opmerkingen en eventuele toelichting 

Ondertekening 

Plaats, Datum Handtekening bevoegd vertegenwoordiger of 

natuurlijk persoon 
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Meenemen/opsturen 

- Volledig ingevulde en ondertekende aanvraag.

- Kopieën van geldig identiteitsbewijs van ondertekenaar.

- Bij stichtingen en verenigingen: een uittreksel van de Kamer van Koophandel.
- Bij buurtevenement: ondertekende verklaringen van 4 buurtgenoten dat het een buurtevenement 

betreft conform de regeling.

- Bij evenementen die gericht zijn op meer dan alleen de buurt: een gespecificeerde baten- en 
kostenbegroting. 

Als de aan te leveren gegevens niet of niet volledig worden ingediend, kan uw aanvraag buiten 

behandeling worden gelaten. 

Adresgegevens 

Gemeente Landgraaf 

t.a.v. afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Postbus 31000 

6370 AA Landgraaf 

Informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. 
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