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Gegevens aanvrager 

Naam organisatie/instelling 

Adres 

Postcode/Plaats  

 

 

 

Correspondentieadres  ☐ idem vestigingsadres ☐anders:  

IBAN-rekeningnummer  

KvK nummer  

Datum van oprichting  

Contactpersoon ☐Dhr. 

 ☐Mw. 

Telefoonnummer  

E-mail adres  

Bestuurssamenstelling  

Voorzitter  

Secretaris  

Penningmeester  

Voldoet uw organisatie aan de 
volgende criteria?                                                         

☐ uw organisatie is actief en bezit rechtspersoonlijkheid  

☐ uw organisatie bestaat minimaal 1 jaar 

☐ uw organisatie is in de gemeente Harderwijk gevestigd 

 
Let op! Uw organisatie kan slechts voor één van de hieronder genoemde doelgroepen in aanmerking komen voor 
subsidie. Van alle aanvragen moet een omschrijving van de activiteiten worden gegeven (zie pag. 4)  
 

BEWONERSORGANISATIES  

Hoeveel in Harderwijk wonende, 
contributie betalende 
huishoudens nemen er deel aan 
uw organisatie? (> 15) 

Aantal:   
 

(Het gaat hierbij om huishoudens die in dezelfde straat of appartementencomplex woonachtig zijn). 
Geteld op 1 januari van het subsidiejaar 

JEUGDSPORT 

Aantal contributie betalende en 
in Harderwijk wonende 
jeugdleden 4 t/m 23 jaar.  

Aantal:  

 

(Geteld op 1 januari van het subsidiejaar). Uitgezonderd: sportbeoefening bij wijze van beroep of tegen 
betaling en sportbeoefening in het kader van jeugdorganisaties of schoolverenigingen. 

JEUGD- EN JONGERENWERK 

Aantal in Harderwijk wonende en 
contributie betalende jeugdleden 
4 t/m 23 jaar.  (>15) 

Aantal:  

(Geteld op 1 januari van het subsidiejaar). Uitgezonderd: sportorganisaties, schoolverenigingen en 
religieuze activiteiten, zoals catechisatielessen, clubs en zondagsscholen. Bij activiteiten van religieuze 
organisaties beoordelen wij de doelstelling en vorm van die activiteiten. Deze mogen niet religieus van 
aard zijn.   

WIJKORGANISATIES 

Voor welke buurt/wijk(en) 
organiseert u activiteiten voor de 
bewoners 
 

Buurt of wijk(en): 

 
(De omvang van het werkgebied behoeft instemming van het college) 
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AMATEURKUNST  

Aantal contributie betalende en 
in Harderwijk wonende 
leden/deelnemers die regelmatig 
werken aan artistieke producties 
en de presentatie daarvan. (>15) 

 
Aantal: 
 

(Geteld op 1 januari van het subsidiejaar) 
Uitzondering:  activiteiten worden niet georganiseerd  voor mensen die beroepsmatige kunst beoefenen 
Uitgezonderd:  personeelsverenigingen, schoolverenigingen en groepen die verbonden zijn aan 
organisaties voor kunstzinnige vorming.     
                       

Op welk onderdeel zijn uw 

activiteiten gericht.  

☐ zang 

☐ muziek 

☐ theater 

☐ dans, audiovisueel, beeldend, literair 

 

Organiseert u jaarlijks tenminste 
één openbare en voor iedereen 
toegankelijke presentatie waarin 
de artistieke producten van de 
leden worden getoond?  

☐ ja 

☐ nee 

Omschrijf in uw activiteitenplan zowel de (voorbereiding van) de groepsgewijze activiteit(en) als de activiteiten gericht 

op presentatie.  

OUDERENORGANISATIES 

Aantal in Harderwijk wonende 
contributie betalende leden 
(ouderen vanaf 55+)  

  

 

 
(Geteld op 1 januari van het subsidiejaar)                       

Zijn uw activiteiten gericht op 

ontmoeting, educatie, 

voorlichting en 

belangbehartiging?   

☐ ja 

☐ nee  

Verplichte bijlage(n) 

1. Een beschrijving van de activiteiten.  
 

Heeft u een beschrijving van de activiteiten bijgevoegd?     ☐ ja  ☐ nee 

 
Als u voor het eerst subsidie aanvraagt, levert u ook de volgende bijlagen in: 

☐ Een afschrift van de statuten 

☐ Een recent uittreksel uit het handelsregister (niet ouder dan 2 weken voor datum van subsidie aanvraag) 

☐ oprichtingsakte 

 
Let op! Zonder deze bijlagen wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.  
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De Algemene subsidieverordening Harderwijk 2020 en de Deelverordening Waarderingssubsidies 

maatschappelijke inzet, zijn van toepassing. Een aanvraag om subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling 

dient uiterlijk 1 maart 2023 te zijn ingediend. 

Ondertekening  

Aldus naar waarheid ingevuld      
                                     
Plaats:    
                                                  
Datum:    
                 
Naam tekenbevoegde:    
                                                
Functie: 
 
Handtekening tekenbevoegde:   
 

 

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier inclusief bijlagen kunt u sturen naar: 

 
Bij voorkeur digitaal:  info@harderwijk.nl   
 
Uw aanvraag kan ook per post gestuurd worden naar: 
 

• Burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk 

Domein Samenleving t.a.v. Subsidiebureau  

Postbus 149  

3840 AC  HARDERWIJK  

Wilt u uw aanvraag liever persoonlijk afgeven: 
 

• Bezoekadres:  Havendam 56    (kijkt u voor actuele openingstijden op de website van de gemeente) 
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Activiteitenplan  

Naam organisatie 
 
 

Doelgroep   

 

Geef een korte omschrijving van de te organiseren activiteiten gedurende het subsidiejaar waarvoor u subsidie aanvraagt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


