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jubileumsubsidie aanvragen 

Met dit formulier kunt u als vrijwilligersorganisatie een aanvraag indienen voor jubileumsubsidie. 

Dit is alleen mogelijk als u voldoet aan de subsidieverordening en subsidieregeling  van 
Landgraaf.
U dient deze aanvraag uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de viering van het jubileum in te dienen. 

Gegevens vrijwilligersorganisatie 

Naam organisatie : 

Rechtspersoon : 

Nr. Kamer van Koophandel : 

Straatnaam en huisnummer : 

Postcode en woonplaats : 

Rekeningnummer : 

Gegevens bevoegd vertegenwoordiger 

Voorletters : 

Tussenvoegsel(s) : 

Achternaam : 

Straatnaam en huisnummer : 

Postcode en woonplaats : 

Telefoonnummer : 

E-mailadres : 

Jubileum 

U vraagt subsidie aan voor: 

 een carnavalsvereniging jarig bestaan (11 jaar of een veelvoud hiervan) 

 een andersoortige vrijwilligersorganisatie:  25-jarig bestaan

 50-jarig bestaan

 75-jarig bestaan

 100-jarig bestaan

Bij een opvolgend 25-jarig bestaansjubileum dient één van de bovengenoemde jaren te worden opgegeven (bijv. 

bestaansjubileum van 175 jaar, invullen 75 jaar). 
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Verantwoording 

Geef hieronder een duidelijke omschrijving waaruit blijkt dat uw vrijwilligersorganisatie daad-

werkelijk het aantal opgegeven jaren bestaat (zie artikel 4.2, lid 2 van de regeling). 

U kunt hiervoor ook andere documenten (bijvoorbeeld een jubileumboekje) aanleveren. 

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 het geheel of 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 vrijwilligers-

organisatie of tot deelname aan een andere rechtspersoon.

√ Voor de in de aanvraag vermelde activiteiten zijn geen andere subsidies aangevraagd.

√ Ik heb dit aanvraagformulier naar waarheid ingevuld.

√ De subsidie wordt aangevraagd door een hiertoe gerechtigd personen.

Ondertekening 

Plaats, Datum Handtekening aanvrager 

Functie: 

6. Meenemen/opsturen

– Dit ingevulde en ondertekende formulier.

– Bewijsstuk ter onderbouwing van het aantal jaren dat de vrijwilligersorganisatie bestaat.
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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. 

Telefoon: 14 045.  
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