Publieke Dienstverlening
Unit Vergunning- en subsidieverlening
Subsidiebureau

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE - bewonersinitiatieven
Datum aanvraag:
Eventueel: namens organisatie:
KvK-nummer organisatie:
Naam aanvrager:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:

Het subsidiebedrag kan worden uitbetaald op rekeningnummer:
IBAN:
Ten name van:

A. UW IDEE VOOR EEN BEWONERSINITIATIEF:
1. Wat is uw idee? Geef een korte omschrijving:

2. Waar wilt u uw idee uitvoeren?

3. Wanneer wilt u uw idee uitvoeren?

4. Waarom wilt u uw idee uitvoeren? geef aan hoe uw idee een bijdrage levert aan de leefbaarheid en
de sociale samenhang in uw wijk/buurt/straat.

Ga verder op de volgende pagina met vraag 5.

5. Hoe wordt de doelgroep actief betrokken bij uw idee?

6. Is er draagvlak in de wijk/buurt/straat voor uw idee? Geef aan hoe u dit heeft geïnventariseerd.

7. Hoeveel mensen verwacht u te bereiken met uw idee?

B. GEVRAAGD SUBSIDIEBEDRAG EN AFHANDELING
Wat is het subsidiebedrag dat u aanvraagt?			
Heeft u dit idee ook bij andere organisaties en fondsen ingediend?

€
ja		

nee

Zo ja, bij wie en wat heeft dit opgeleverd?

Voeg een gespecificeerde begroting toe, waaruit blijkt wat de kosten zijn van uw
idee en welke inkomsten en eigen bijdragen daar tegenover staan.
C. Ondertekening
Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en geeft hiermee
toestemming voor de overdracht van enkele persoonsgegevens aan de regiegroep 1)
Naam:
Plaats:
Datum:
Handtekening:

Alleen volledig ingevulde en ondertekende subsidieaanvragen, voorzien van de juist bijlage(n),
worden in behandeling genomen
1)

Uw aanvraag wordt inclusief uw naam, adres en telefoonnummer overgedragen aan de regiegroep.
Bij vragen neemt de voorzitter contact met u op.

Het ingevulde formulier met bijlagen sturen naar:
Gemeente Alkmaar
Subsidiebureau, unit Vergunning- en subsidieverlening
Postbus 53
1800 BC ALKMAAR
of mail het formulier met gescande bijlagen naar post@alkmaar.nl
Meer informatie? Bel dan de gemeente Alkmaar via 14 072, kijk op www.alkmaar.nl of mail naar: subsidiebureau@alkmaar.nl

