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Aanvraagformulier subsidie Leefbaarheidsfonds 2018

Deel I: Uw gegevens

Naam:                                 
Adres:                                 
Postcode en Woonplaats:   
Telefoonnummer:
(van 09.00-17.00 uur)              
E-mail:                                 
IBAN-nummer:                    
IBAN-nummer t.n.v.:           

Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan?

c Ja      c  Nee 

De aanvrager verklaart door ondertekening niet failliet verklaard te zijn of aan hem is geen surséance
van betaling verleend of is ten aanzien van hem de regeling schuldsanering natuurlijke personen niet
van toepassing verklaard, dan wel een verzoek tot faillissement, surséance van betaling of schuldsa-
nering daartoe niet bij de rechtbank ingediend.

Ondertekening aanvrager

Naam:                                 

Aldus naar waarheid ingevuld:

Datum: Handtekening: 

-    Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een natuurlijk persoon of een samenwerkingsver-
band van natuurlijke personen. (art. 3 Uitvoeringsregeling)

-    Een aanvraag kan jaarlijks worden ingediend tot 31 december van het desbetreffende jaar.
-    Het indienen van een aanvraag is niet mogelijk indien de activiteit al heeft plaatsgevonden.
-    Een aanvraag dient bij voorkeur 4 weken voorafgaand aan de start van de activiteit te worden inge-

diend, maar des te eerder u de aanvraag indient des te groter de kans dat het beschikbare subsi-
diebudget nog niet is besteed.

-    Een aanvraag dient ondersteund te worden door minimaal 10 buurtbewoners. (art. 7
Uitvoeringsregeling)

-    Alle regels waar uw aanvraag aan moet voldoen staan vermeld in de Uitvoeringsregeling
Leefbaarheidsfonds 2018. 

-    U dient zelf na te gaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor de activiteit. Om dit te
beoordelen kunt u op https://www.heerhugowaard.nl/evenementenvergunning/ controleren of dit het
geval is.

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Heerhugowaard/CVDR609809/CVDR609809_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Heerhugowaard/CVDR609809/CVDR609809_1.html
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Ondertekening door 10 buurtbewoners

Naam: Woonplaats: Datum: Handtekening:

Naam: Woonplaats: Datum: Handtekening:

Naam: Woonplaats: Datum: Handtekening:

Naam: Woonplaats: Datum: Handtekening:

Naam: Woonplaats: Datum: Handtekening:

Naam: Woonplaats: Datum: Handtekening:

Naam: Woonplaats: Datum: Handtekening:

Naam: Woonplaats: Datum: Handtekening:

Naam: Woonplaats: Datum: Handtekening:

Naam: Woonplaats: Datum: Handtekening:



- 3 -

1.   Voor welke activiteit vraagt u subsidie aan?

     
     
     

2.   Wat is de datum van de activiteit? 

     
     
     
3.   Waar vindt de activiteit plaats?

     
     
     

4. Wat is het aantal deelnemers aan de activiteit? (art. 5 Uitvoeringsregeling)
     

         
5.   Omschrijf de activiteit
     De activiteit dient bij te dragen aan het bevorderen van de sociale samenhang en verbinding door-

dat bewoners uit Heerhugowaard elkaar ontmoeten en elkaar beter leren kennen bij het organise-
ren en uitvoeren van activiteiten in Heerhugowaard. (art. 2 Uitvoeringsregeling)

     
     
     
     
     
     
     

6.   Betreft de activiteit een buurtbarbecue of straatfeest?

     Bij buurtbarbecues en straatfeesten dient er een sociale of fysieke tegenprestatie te worden   ver-
richt. Bijvoorbeeld:  tuinonderhoud; als vrijwilliger helpen bij activiteiten; kleine schilderklusjes bij
ouderen; zwerfvuil opruimen. (art. 10 lid 2 Uitvoeringsregeling)

c Nee c Ja

Zo ja, omschrijf de tegenprestatie.

     
     
     

Deel II: Activiteit
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Gemeente Heerhugowaard, 
cluster Realisatie, team Subsidies
Postbus 390, 1700 AJ  Heerhugowaard
E-mail: post@heerhugowaard.nl
Tel.: 14 072

[i]WOC-018      juni’18

De volledig ingevulde en ondertekende aanvraag zendt u aan:

Deel III: Subsidie

7. Is voor uw activiteit door de gemeente al op een andere wijze subsidie beschikbaar   
gesteld?  (art. 8d Uitvoeringsregeling)

c Nee c Ja (de activiteit komt niet in aanmerking voor subsidie)

8.   Wat zijn de kosten en hoeveel subsidie vraagt u aan voor de activiteit?
     
     U dient hiertoe in onderstaand schema een begroting in te vullen. Een eventuele toelichting kunt u

op een apart blad bijvoegen.
     Niet in aanmerking komen de kosten voor: alcoholische dranken; fysieke projecten; arbeidsloon

organisatoren; onvoorzien en diversen. (art. 4 lid Uitvoeringsregeling). De subsidie voor maaltijden
bedraagt maximaal € 4,- per persoon (art. 5 lid 2 Uitvoeringsregeling).

     Via de materialencommissie is het mogelijk tegen sterk gereduceerde tarieven gebruik te maken
van materialen voor uw activiteit of initiatief. U kunt hierover informatie vinden op 
www.leefbaarheidsfonds-heerhugowaard.nl/materialencommissie.

Uitgaven Bedrag Inkomsten Bedrag
Eigen bijdrage deelnemers
Sponsoren
Fondsen
Overig

Totaal uitgaven Totaal inkomsten
Totaal inkomsten
Gevraagd subsidiebedrag
(uitgaven minus inkomsten)


