Aanvraagformulier Subsidie
voor wijkfeesten Rijswijk

Loket Stadskracht
Stadhuis, Bogaardplein 15
Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk
Telefoon: 14 070
loketstadskracht@rijswijk.nl
www.rijswijk.nl

Algemene gegevens
Naam en voorletter(s)

................................................................................................

Straat en huisnummer

................................................................................................

Postcode en woonplaats

.................................

E-mailadres

................................................................................................

Telefoonnummer

................................................................................................

.......................................................

Naam organisatie (indien van toepassing) ................................................................................................
Bankrekeningnummer (IBAN)

................................................................................................

Naam rekeninghouder

................................................................................................

Begroting
Hoogte bedrag aanvraag

€..............................................................................................

Heeft u bij een of meerdere
fondsen subsidie aangevraagd?
Welke fondsen?

☐ Nee

☐ Ja

Verwachte kosten
Kosten

€

Huurkosten (huur podium, trampoline, etc.)

€

Kosten voor artiesten en andere beloningen

€

Verbruiksmaterialen

€

Overige kosten

€

Totaal

€
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Gegevens activiteit
Locatie (straat en huisnummer)
Datum
Omschrijving

................................................................................................

Met wie werkt u samen?

Naam 1...................................................................................

.................................................

Naam 2...................................................................................
Naam 3...................................................................................
Hoe gaat u communiceren over de activiteit?

Aanwezigheid wethouder gewenst?

Nee

Ja
Welk onderdeel?......................................................

		
.................................................................................
Hoe laat?..................................................................

Programma
Tijd

Locatie
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Voorwaarden
Algemene voorwaarden
• Uw initiatief is op de wijk gericht en toegankelijk voor iedereen
•

U organiseert de activiteit zelf en samen met minimaal drie wijkbewoners.

•

Als u de subsidie vanuit een stichting/ vereniging aanvraagt, moet de aanvraag ook verricht worden vanuit
deze organisatie.

•

Het initiatief betreft of beoogt geen specifieke politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke vorming.

•

Er is geen sprake van een individueel of commercieel belang.

•

De aanvrager vraagt zelf de eventueel nodige vergunningen en/of ontheffingen aan.

•

De activiteit draagt bij aan een gevoel van saamhorigheid in de wijk.

•

De (inhoud van de) activiteit past bij het evenement.

•

We gaan uit van een vrijwillige inzet. U kunt daarom geen bijdrage vragen voor beloning van vrijwilligers.

•

De gemeente is het recht voorbehouden om te publiceren over de activiteit.

•

Aanvragers kunnen maximaal 1 aanvraag per wijkfeest indienen

•

De gemeente is het recht voorbehouden om aanvragen af te wijzen en/of af te wijken van het aangevraagde
bedrag. Afwijzingen of afwijkingen worden te allen tijde toegelicht.

•

Een initiatief wordt door u afgerond met een verslag van het feest, een overzicht van inkomsten en uitgaven
en kopieën van bonnen van de gemaakte kosten.

Aanvullende voorwaarden Koningsdag
• Maximaal aan te vragen bedrag: € 1.650,00.
•

Eten en drinken vergoeden we tot € 250,00.

Aanvullende voorwaarden buitenspeeldag
• Maximaal aan te vragen bedrag: € 250.00.
•

U heeft zich als bewoner of organisatie aangemeld bij Jantje Beton.

Ik heb de voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord
Naam

................................................................................................

Plaats

................................................................................................

Datum

...............................................

Handtekening

Opslaan als

Versturen
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