Aanvraagformulier
Waarderingssubsidie 2019
Toelichting
Waarderingssubsidie wordt toegekend voor vier jaren, maar de hoogte van de subsidie wordt elk jaar
opnieuw vastgesteld.
Om in aanmerking te komen voor waarderingssubsidie dient u vóór 1 september van enig jaar
voorafgaand aan het subsidiejaar een subsidieaanvraag in. Uiteraard moet u aan de
subsidievoorwaarden voldoen om ook echt subsidie te ontvangen. Basis voor het ontvangen van
subsidie is de Algemene subsidieverordening gemeente Haaren 2018. Deze kunt u vinden op onze
website: www.haaren.nl. Voor 31 december van het jaar van aanvraag ontvangt u van ons bericht of
uw aanvraag is gehonoreerd.
Overigens is het verplicht om dit formulier te gebruiken. Doet u dat niet dan is uw aanvraag niet
ontvankelijk, dat wil zeggen dat wij uw aanvraag niet in behandeling (hoeven te) nemen.
(* verplicht)

Gegevens organisatie
Naam organisatie*

Soort activiteiten (onder welk
cluster vallen uw activiteiten)*

Secretariaatsadres*

Postcode en plaats*

Naam contactpersoon*

Telefoonnummer contactpersoon*

E-mailadres*

Website*

IBAN rekeningnummer*

Nummer Kamer van Koophandel*
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Bijlagen
De onderstaande gegevens moeten bij de aanvraag zitten:

O een afschrift van de statuten;
O als er sprake is van een rechtspersoon: een afschrift van de inschrijving bij de Kamer van
Koophandel (niet ouder dan 6 maanden). Een digitale kopie is voldoende;
O een omschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd (dat kan een globale
omschrijving zijn van de plannen; een gedetailleerd activiteitenplan is niet nodig);
O opgave waarvoor de subsidie wordt gebruikt;
O een lijst met namen, adressen en geboortedatum van de (jeugd)leden per 1-1-2019, indien en
voor zover van toepassing. Zie Beleidsregels 2018;
O een beschrijving van de organisatie, waaruit blijkt welke persoon de verantwoordelijkheid heeft en
in welke rol, voor zover dat niet is vermeld in de statuten of het uittreksel van de KvK.

Ondertekening
Let op:
• Het aanvraagformulier waarderingssubsidie moet vóór 1 september van enig jaar
voorafgaand aan het subsidiejaar bij de gemeente Haaren binnen zijn. Formulieren die op
of ná 1 september van enig jaar voorafgaand aan het subsidiejaar worden ontvangen, zijn
te laat binnen en worden niet meer in behandeling genomen.
• De gemeente Haaren communiceert met vrijwilligersverenigingen veelal via e-mail. U bent
er zelf verantwoordelijk voor dat u het juiste e-mailadres doorgeeft aan de behandelend
ambtenaar. Geef wijzigingen door aan Silvia Splint: gemeente@haaren.nl
• De huidige Algemene subsidieverordening 2018 bepaalt voor diverse clusters dat de
subsidie élk jaar opnieuw wordt berekend op basis van de ledenlijst van het jaar
voorafgaand aan het subsidiejaar. Concreet betekent dit (voor de betreffende clusters) dat
élk jaar de ledenlijst aangeleverd moet worden vóór 1 september (van het jaar voorafgaand
aan het subsidiejaar). U bent zelf daarvoor verantwoordelijk.

Datum ondertekening*

Handtekening voorzitter*

Datum ondertekening*

Handtekening secretaris*
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Verzending formulier

Na het invullen en ondertekenen van het formulier, verzendt u het naar:
Gemeente Haaren
Postbus 44
5076 ZG Haaren
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