AANVRAAG SUBSIDIE VOOR DE REALISATIE VAN
VOO RZIENING EN TER BEVORDERING VAN WATER
GEREL ATEERDE RECREATIE IN DE BOVENLANDEN IN
DE G EMEENTE AALSMEER 2018 - 2019

Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer

Dit vult de gemeente in

Met dit formulier kunt u een subsidie aanvragen voor de realisatie van voorzieningen
ter bevordering van water gerelateerde recreatie in de Bovenlanden van de gemeente
Aalsmeer.
Dit formulier moet uiterlijk 8 weken vóór start realisatie binnen zijn bij de gemeente.
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Zie hiervoor de regeling op de website van de Gemeente; www.Aalsmeer.nl.
Indien u voldoet aan deze voorwaarden kunt u dit formulier invullen en, samen met
alle benodigde bijlagen, opsturen naar:
Gemeente Aalsmeer, t.a.v. Subsidiebureau, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
of mailen naar subsidiebureau@aalsmeer.nl.

1

GEGEVENS A A NVRA GER
Geslacht £ Man £ Vrouw

Naam aanvrager
Namens organisatie
(indien van toepassing)
IBAN-nummer aanvrager
BurgerServiceNummer/
Inschrijfnummer KvK/
Straat en huisnummer
Postcode

Plaats

Telefoonnummer
E-mailadres

2

GEGEVENS REA L IS AT I E VOORZI ENI NG

Wanneer start de realisatie?

………………………

- ………………………….. - 20 …………………………..

Wat is de datum van oplevering?

………………………

- ………………………….. - 20 …………………………..

NSD-G201-180520_Aal

Korte omschrijving van de
Voorziening

AANV RAAG SUBSIDIE

3

FI NA NCI ËN

Wat zijn de totale kosten van de te
realiseren Voorziening?

€ …………………………………………………………………………

Welke bijdrage vraagt u aan de
gemeente?

€ …………………………………………………………………………

4
Om uw aanvraag te kunnen
beoordelen heeft de gemeente
een aantal gegevens van u nodig.
Vinkt u aan welke bijlagen u (als
scan of kopie) heeft toegevoegd
en nummer deze als volgt.

BI JL A GEN
Bijlage nummer

£ Kopie bewijs van eigendom perceel

A

£ Kopie bankpas

B

£ Schets met daarop duidelijk aangegeven de locatie en

C

afmetingen van de Voorziening

£ Duidelijke kleuren foto’s van het perceel voorafgaand aan de

D

realisatie van de Voorziening

£ Gespecificeerde begroting

E

Controleer of u alle bijlagen heeft bijgevoegd.

5

2|2

OND ERT EKENI NG
Onderteken het formulier.

Datum
Handtekening aanvrager

Geeft u toestemming dat wij correspondentie (brieven en beschikking) m.b.t. uw aanvraag per e-mail aan u toezenden?
Wij gebruiken dan het door u opgegeven e-mailadres.
£ Ja £ Nee

Let op: de gemeente gebruikt Zivver als platform voor veilige e-mail en bestandsuitwisseling. Deze wijze waarborgt de vertrouwelijkheid en
betrouwbaarheid van onze berichten.

