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Gegevens aanvrager 

Naam organisatie/instelling 

Vestigingsadres/Postcode/Plaats 

 

 

 

IBAN-rekeningnummer  

KvK nummer  

Contactpersoon ☐Dhr. 

 ☐Mw. 

Correspondentieadres/Postcode
/Plaats  

 

Telefoonnummer  

E-mail adres  

Bestuurssamenstelling  

Voorzitter  

Secretaris  

Penningmeester  

Beschrijving van de activiteit / het project  

Wanneer vindt de activiteit/het 
project plaats?  
 

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

Hier geeft u een beknopte 
omschrijving van de activiteit 
(het uitgebreide activiteiten 
/project plan s.v.p. als bijlage 
toevoegen) 

  
 
 
Motiveer het belang van de betreffende activiteit voor de Harderwijker samenleving (wat 
voegt de activiteit tot aan het bestaande aanbod?) 

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

☐ ja     ☐ nee 

Zo ja, met welke instelling(en) 
 

 

Kosten  

Gevraagd subsidiebedrag  
(max. € 5.000,00 per jaar)  

€ 
 

Ontvangt uw organisatie al een 
subsidie t.b.v. dit project/deze 
activiteit(en)? 

☐ ja     ☐ nee 

Opmerking:  

Bedrag €  

 

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

☐ ja     Bedrag    €  

☐ nee 
(neem dit ook mee in uw begroting) 

 

Vraagt u een eigen bijdrage aan 
de deelnemers?  
 

☐ ja      

Bedrag  €                        (per persoon) 

☐ nee 
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Mee te sturen documenten              Zonder deze informatie nemen wij uw aanvraag niet in behandeling!  

Heeft u activiteitenplan 
bijgevoegd?  

☐ ja     ☐ nee 

 
 

Heeft u een begroting 
toegevoegd 

☐ ja     ☐ nee 

 
 

 

De Algemene subsidieverordening Harderwijk 2020 en de Deelverordening Subsidie impuls culturele sector 

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? Let op! Zonder deze bijlagen wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.  
 

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 

 

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) 

 


