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Gegevens aanvrager 

Naam organisatie/instelling 

Adres 

Postcode/Woonplaats 

 

 

 

IBAN-rekeningnummer  

KvK nummer  

Contactpersoon ☐Dhr. 

 ☐Mw. 

Telefoonnummer  

E-mail adres  

Bestuurssamenstelling  

Voorzitter  

Secretaris  

Penningmeester  

Gegevens van de activiteit  (voor een cursus zie pag. 2) 

Omschrijving van de activiteit 

(u kunt eventueel een 
activiteitenplan toevoegen) 

   

    

Heeft u een activiteitenplan 
toegevoegd? 

Heeft u een begroting  

toegevoegd?  

☐ ja     ☐ nee 

 

☐ ja     ☐ nee 

 

  

Is er bij deze activiteit sprake van 
samenwerking met minimaal één 
andere lokale Harderwijkse 
instelling? 

☐ ja     ☐ nee 

 

Zo ja, met welke instelling(en) 
 
 
 
 

 

Ontvangt uw organisatie al een 
subsidie?  

☐ ja     ☐ nee 

Opmerking:  

 

 

Aan welke maatschappelijke 
doelstellingen wordt door uw 
organisatie bijgedragen? 
 
Gevraagd subsidiebedrag  
(max. € 5.000,00 per jaar)  
 

Is er sprake van medefinanciers? 
(min. 20%, b.v. uit eigen 
inkomsten, door andere 
instellingen en/of fondsen) 

Hiervoor kunt u het bijgevoegde formulier invullen en meesturen bij deze 
aanvraag. (pag. 4 t/m. 6) 

€  

☐ ja     Bedrag    €  

☐ nee 

 

 Ga door naar pagina 2 
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Cursus  
Omschrijving van de cursus 
 
 
 
 

 

Datum of periode van de cursus 
 

Startdatum cursus: 
 
Einddatum cursus:  
 
Aanvragen dienen uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de cursus te worden 
ingediend!  

Op welke manier draagt de 
cursus bij aan het functioneren 
van de vrijwilliger(s) in uw 
organisatie?  

 

Aantal vrijwilligers die 
deelnemen aan deze cursus 

                              personen 

Vraagt u een eigen bijdrage aan 
de deelnemers?  
 

☐ ja     ☐ nee 

 
Bedrag                 €                        (per persoon) 
 

Gevraagd subsidiebedrag 
(max. € 2.000,00 per jaar) 
 

€ 

Is er sprake van medefinanciers? 
(min. 20%, b.v. uit eigen 
inkomsten, door andere 
instellingen en/of fondsen) 

☐ ja     Bedrag    €  

☐ nee 
 

 

Kosten  

Begrote cursuskosten  
Reiskosten 
Bijdrage medefinanciers               - 
 
TOTAAL 

€ 
€ 
€  
  
€   
 
Van de kosten, inclusief reiskosten op basis van 2

e
 klas openbaar vervoer, wordt 

maximaal 75% gesubsidieerd. 
 

 

Mee te sturen documenten  

Heeft u Inschrijfbewijzen van de 
cursus bijgevoegd?  

☐ ja     ☐ nee 

 
 

Heeft u informatie over de opzet 
en kosten van de cursus 
bijgevoegd?  

☐ ja     ☐ nee 

 

Zonder deze informatie nemen wij uw aanvraag niet in behandeling!  
 

 Ga door naar pagina 3 
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De Algemene subsidieverordening Harderwijk 2020 en de Deelverordening Eenmalige activiteitensubsidies, 

welzijn, cultuur, sport en zorg zijn van toepassing. Een aanvraag om subsidie op grond van deze 

uitvoeringsregeling dient uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de activiteit te worden ingediend. 

Ondertekening  

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

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? 

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

☐ Een afschrift van de statuten en huishoudelijk reglement 

☐ Beschrijving van de organisatievorm 

☐ Laatste jaarrekening en verslag 
 
Let op! Zonder deze bijlagen wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.  
 

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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 MAATSCHAPPELIJKE DOELSTELLINGEN GEMEENTE HARDERWIJK   

 WELZIJN EN ZORG  

Samen voor elkaar Wmo beleidsnota 2012 - 2015: 'Inwoners wonen zo zelfstandig mogelijk en nemen zo zelfstandig 

en volwaardig mogelijk deel aan de samenleving, uitgaand van zelfregie en met inzet van de sociale omgeving. De 

gemeente zorgt voor een vangnet voor diegenen die het echt niet redden. 

 Preventie 

☐ Harderwijkers ontmoeten elkaar, in de wijk, in de buurt, met name op eigen initiatief. Ook jongeren voelen zich 

betrokken. Zij hebben oog voor elkaars behoefte aan ondersteuning. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn getraind om 

vroegtijdig problemen te signaleren.  

☐ Preventief jeugdbeleid: bevordering van een veilige opgroeiomgeving op basis van Communities that care, 

bevorderen van een positieve opvoedstijl  (Triple P methode) binnen het gezin (en school, sociale omgeving) en 

bevorderen laagdrempeligheid van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) als opvoedvoorziening voor iedereen. 

 

☐ Inwoners die te maken hebben met beperkingen kunnen meedoen in Harderwijk. Ouderen wonen zo lang mogelijk 

zelfstandig, kunnen zich bewegen in een toegankelijke openbare ruimte en kunnen meedoen in sociale netwerken.  

 Maatschappelijke ondersteuning 

☐ Kwetsbare inwoners beschikken over voldoende vaardigheden om mee te kunnen doen in Harderwijk. Zij worden 

daarbij ondersteund door hun eigen netwerk. Mantelzorgers krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben, zowel 

praktisch, informatief als emotioneel.   

 

☐ Bevorderen van de kracht van de samenleving: bevorderen van het doen van (zorg) vrijwilligerswerk en stimuleren 

van wederkerigheid bij de ondersteuning.  

 

☐ Sport en welzijnswerk organisaties werken samen aan het behalen van de maatschappelijke doelen, bijvoorbeeld 

bij naschoolse activiteiten en activiteiten in de wijk. 

 

ONDERSTEUNING VRIJWILLIGERS EN MANTELZORGERS  

Harderwijk zijn wij samen, vrijwilligers en mantelzorgers 2018-2021 

☐ Mantelzorgers worden ondersteund met o.a. de mantelzorgwaardering (geld) en versterking van het netwerk 

rondom mantelzorgers 

☐ Er is kortdurende 24-uurs respijtzorg op maat 

☐ De gemeente heeft de ambitie om een respijthuis in Harderwijk te realiseren 

☐ De gemeente wil dementievriendelijk zijn 

☐ Verenigingen worden gefaciliteerd om hun expertise aan elkaar beschikbaar te stellen 

☐ Er wordt een centraal punt voor inwoners opgezet waar informatie te vinden is over de Harderwijkse verenigingen 

en clubs en hun activiteiten 
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MAATSCHAPPELIJKE ZORG     

Beleidsnota Maatschappelijke zorg 2012 – 2015 en de 

Regionale veranderagenda maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2016-2019 

☐ De ondersteuning aan de meest kwetsbare inwoners is dichtbij henzelf georganiseerd. De ondersteuning is gericht 

op meedoen en zingeving. 

 

☐ De ondersteuning aan de meest kwetsbare inwoners is integraal en gaat over zowel zorg, wonen, dagbesteding als 

financiën.  

 

☐ De (meest) kwetsbare inwoners denken en praten mee over hoe de ondersteuning wordt geregeld. 

 

☐ De maatschappelijke opvang is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid, het versterken van de participatie 

en op kwaliteit van leven, waarbij er naar wordt gestreefd om inwoners zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving 

te laten blijven en zo spoedig mogelijk weer zelfstandig te laten wonen. 

 

SPORT    

Beleidsnota Sport en bewegen  'Samen in beweging' 2018 - 2021 

☐ Bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl door sporten en bewegen te stimuleren voor iedereen, dus jeugd, 

volwassenen, senioren en kwetsbare inwoners. 

☐ Stimuleren en ondersteunen van sportverenigingen om vitaal te blijven of te worden en maatschappelijk betrokken 

te zijn, o.a. door middel van open club en verenigingsondersteuning. 

 

☐ Faciliteren van een breed, uitdagend en toegankelijk aanbod van sportvoorzieningen in de gemeente Harderwijk, 

niet alleen met accommodaties maar ook in de openbare ruimte. 

KUNST EN CULTUUR   

Bouwen aan betekenis 2011 - 2016 

☐ Harderwijk kent een blijvend ruim aanbod van amateurkunstverenigingen. 

 

☐ De sociale en creatieve vaardigheden van Harderwijkse kinderen wordt gestimuleerd door cultuureducatie en 

talentontwikkeling. 

 

☐ De amateurkunstverenigingen dragen bij aan het prettig samenleven in Harderwijk voor alle Harderwijkers, ook 

degenen die hier nog weinig kennis mee hebben gemaakt (jongeren, mensen met een laag inkomen). 

 

☐ Onze kunst en cultureel erfgoed is zoveel mogelijk toegankelijk voor alle Harderwijkers, waar mogelijk ook in de 

openbare ruimte. 

 

☐ De culturele instellingen in Harderwijk bieden een kwalitatief goed, divers, samenhangend en laagdrempelig 

aanbod voor alle Harderwijkers.  

 

 

 

 

 

MILIEU 

Routekaart naar een klimaatneutraal Harderwijk: De energieke stad 
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☐ De CO2 uitstoot met 45% reduceren ten opzichte van 2010. 

☐ De leerlingen van de basisscholen worden zowel op school als buiten school geïnformeerd over natuur, milieu en 

duurzaamheid. 

 

EVENEMENTEN 

Nota evenementenbeleid. Samen aan de slag met een aantrekkelijk evenementenbeleid. 

☐ Harderwijk op basis van evenementen meer uitstraling geven en beter promoten. 

☐ Evenementen (nieuw en bestaand) versterken met een aansprekend thema (groen, blauw en/ of goud). 

☐ Het totale aanbod meer laten aansluiten bij nieuwe consumententrends. 

GEZONDHEID 

Beleidsnota gezondheid ‘Samen voor een gezond Noord-Veluwe 2017-2021’ 

☐ De gemeente Harderwijk wil vanuit de publieke gezondheidszorg de inwoners inspireren en stimuleren om gezonde 

keuzes te maken. 

 

☐ Er wordt een gezonde leefomgeving waarin de jeugd kan opgroeien gecreëerd, waarbij de jeugd gezonde keuzes 
kan maken en weerbaar is en waarbij iedereen wordt geaccepteerd. 
 

☐ Er wordt geïnvesteerd in het vitaal houden van ouderen door het bevorderen van een actieve en gezonde leefstijl. 

Dit draagt bij aan de kwaliteit van leven en het behoud van de zelfstandigheid van ouderen.   

 

☐ Gezonde leefomgeving: we willen de fysieke omgeving zo inrichten  zodat deze uitnodigt tot een gezonde en 

actieve leefstijl. Hierbij ingezet op het zichtbaar maken van keuzemomenten om te kiezen voor een gezonde en 

duurzame inrichting en leefomgeving. 

 

 

 

 


