Aanvraagformulier Stimuleringsfonds leefbaarheid 2018
Voor 2018 is er bij de gemeente Coevorden een bedrag van 150.000 euro beschikbaar voor
‘kleinschalige, op de lokale gemeenschap gerichte initiatieven’. Projecten die te maken hebben met
de leefbaarheid in de omgeving en het initiatief zijn van inwoners van de gemeente Coevorden.
Tot 1 september 2018 kunt u een aanvraag voor deze subsidie indienen!
In de bijlage vindt u een uitleg bij deze aanvraag.
Wilt u de gehele subsidieverordening (VUB Coevorden) lezen, dan kunt u deze inzien op de website
van de gemeente Coevorden.
Stuur het ingevulde formulier met eventueel bijlagen per mail naar info@coevorden.nl onder
vermelding van ‘aanvraag stimuleringsfonds leefbaarheid’.
Per post kan ook:
Gemeente Coevorden
Afd. Leefomgeving
Postbus 2
7740 AA Coevorden
1. Aanvrager
Naam organisatie
Naam contactpersoon
Functie binnen de organisatie
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
IBAN organisatie

2.

Bestuurssamenstelling
Naam voorzitter
Naam secretaris
Naam penningmeester

3.

Geef een korte omschrijving van uw initiatief

Naam initiatief en omschrijving in 1 zin.

4.

Uitvoerende organisaties

Wie voert het initiatief uit. Ook graag eventuele samenwerkingspartners, vrijwilligersgroepen
e.d. vermelden.

5.

Hoeveel mensen hebben (direct of indirect) profijt van het initiatief als het wordt
gerealiseerd?

6.

Hoe ziet het tijdpad van uw initiatief er uit?

Verwachte startdatum, planning activiteiten, mijlpalen, verwachte afronding of einde van het
initiatief.

7.
Begroting
Vul de begroting van uitgaven en inkomsten in in onderstaand schema. U kunt ook een begroting
als bijlage bijvoegen.
Let op:

Uw eigen bijdrage moet minimaal 25% van de geraamde totale kosten zijn.

Als uw organisatie zelf veel werkzaamheden gaat uitvoeren, dan kunt u ‘zelfwerkzaamheid’
opnemen in de begroting. Voor elk uur zelfwerkzaamheid kunt u 25 euro meenemen in de
dekking.
In onderstaand voorbeeld ziet u hoe u dit omschrijft:
kosten
dekking
Investering
€ 5.000
Eigen middelen
Arbeid
€ 1.500
Sponsoring
Zelfwerkzaamheid (40 * € 25/uur)
_
Tekort (aanvraag subsidie)
Totaal
€ 6.500

€ 500
€ 125
€ 1.000
€ 4.875
€ 6.500

Uitgaven
-

Inkomsten
€

- eigen middelen
- fondsen

€

- geraamd tekort
Totaal

€

Totaal

€

Ruimte voor toelichting op de begroting

8.

Heeft u bijdragen bij andere organisaties/fondsen aangevraagd?
Zo ja, bij welke en wat is de stand van zaken?

9. Subsidiebedrag
Aangevraagd subsidiebedrag:

Ondertekening aanvrager
Naam
Datum
Plaats
Handtekening

€

