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stimuleringssubsidie aanvragen 

Met dit formulier kunt u als vrijwilligersorganisatie een aanvraag indienen voor 

stimuleringssubsidie. Dit is alleen mogelijk als u voldoet aan de subsidieverordening en 

subsidieregeling van Landgraaf. 

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

stimuleringsactiviteit plaatsvindt. 

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 : 

Stimulering deelname mensen met een beperking 

Geef hieronder aan hoe uw vrijwilligersorganisatie de kernactiviteiten toegankelijk maakt voor 

mensen met een beperking of inwoners stimuleert om deel te nemen aan de activiteiten. 
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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 vrijwilligers-

organisatie.

√ 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.

√ De bevoegd vertegenwoordiger heeft dit aanvraagformulier naar waarheid ingevuld.

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

5. Ondertekening

Plaats, datum Handtekening bevoegd vertegenwoordiger 

Meenemen/opsturen 

– Dit ingevulde en ondertekende formulier.

– Een begroting of offerte waaruit de verwachte kosten blijken.

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. 


	mensen met een beperking of inwoners stimuleert om deel te nemen aan de activiteiten 1: 
	Plaats: 
	datum: 
	Naam organisatie: 
	Nr: 
	 KvK: 

	Straatnaam en huisnummer: 
	Postcode en plaats: 
	Rekeningnummer: 
	Voorletters: 
	Tussenvoegsel(s): 
	Achternaam: 
	Functie: 
	Straatnaam en huisnummer1: 
	Postcode en woonplaats: 
	Telefoonnummer: 
	E-mailadres: 


