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Aanvraag Kernsubsidie t.b.v. het vrij besteedbaar budget  
 
 

Aanvrager (organisatie)  
 
Naam organisatie :   ................................................................................................................  
 
Contactpersoon :   ................................................................................................................  
 
Postadres :   ................................................................................................................  
 
Postcode en plaats :   ................................................................................................................  
 
Telefoonnummer :  ................................................................................................................  
 
E-mailadres :  ................................................................................................................  
 
Bankrekeningnummer (IBAN) :   ................................................................................................................  
 
Tenaamstelling bij bank :  ................................................................................................................  
 
Inschrijfnummer Kamer van  
Koophandel  :  ................................................................................................................  
 

 

Bankgegevens 
 
Bankrekeningnummer (IBAN) :   ...................................................................................................................  
 
Tenaamstelling rekeninghouder :  ...................................................................................................................  
 
Adres rekeninghouder :  ...................................................................................................................  
 
Postcode en plaats :  ...................................................................................................................  
 

 

Ondertekening door dagelijks bestuur 
 
Plaats en datum :  ........................................................................................................................  
 
 
 
 
Naam voorzitter :  ...........................................  Handtekening:  ............................................  
 
 
 
 
Naam secretaris :  ...........................................  Handtekening:  ............................................  
 
 
 
 
Naam penningmeester :  ...........................................  Handtekening:  ............................................ 
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Bijlagen 
 
Aan deze aanvraag moeten de volgende bijlagen worden toegevoegd (aanvinken welke bijlagen u 
bijsluit): 
 

 Als het een eerste aanvraag Kernsubsidie betreft: het huishoudelijk reglement en/of de statuten 
van de vereniging of stichting. U hoeft deze documenten bij volgende aanvragen niet meer toe te 
voegen, tenzij er wijzigingen hebben plaats gevonden. 

 
 Een leefbaarheidsplan met begroting (conform bijlage). 

 
 Een balans van het afgesloten boekjaar waaruit de omvang en de samenstelling van de eigen                                

        middelen van de organisatie blijkt.  
 

 Indien aanwezig: een Kernvisie (zolang deze visie niet wordt aangepast, hoeft u deze niet jaarlijks 
mee te sturen). 



Dit blad niet meesturen a.u.b.! 

Vragen of hulp nodig? 

Als u wilt weten of uw activiteit in aanmerking komt voor subsidie, neem dan contact op met Anne Marijke 
Elema a.elema@goeree-overflakkee.nl 
 
Ook als u vragen heeft ten aanzien van het formulier, de subsidieregeling of procedure kunt u contact 
opnemen met  Anne Marijke Elema. Zij is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch 
bereikbaar via nummer 14 0187.  

Aanvraag indienen  

Dit formulier volledig invullen en met de vereiste bijlagen opsturen naar:  
 
Gemeente Goeree-Overflakkee  
Postbus 1  
3240 AA Middelharnis  
 
U kunt uw aanvraag na invulling en ondertekening en de bijbehorende bijlagen ook mailen naar 
info@goeree-overflakkee.nl of afgeven op het gemeentehuis (Koningin Julianaweg 45, Middelharnis). 
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