Toelichting aanvraagformulier subsidie
Als uw organisatie activiteiten organiseert voor de Leusdense bevolking, kunt u in
aanmerking komen voor subsidie. U dient hiervoor te voldoen aan de voorwaarden
die gesteld zijn in de Algemene Subsidieverordening 2013. De verordening is te
vinden via onze website. Met behulp van dit formulier kunt u een aanvraag indienen
voor een subsidie. Het gebruik van dit formulier is verplicht.
U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten en prestaties binnen de volgende
Wmoprogrammalijnen:
1. Stimuleren van het maximaal gebruik van eigen kracht en gebruik van
persoonlijke netwerken,
2. Samen aan de slag om de saamhorigheid in Leusden te versterken,
3. Versterken van preventie en vroeg signalering in de basisinfrastructuur,
4. Organiseren van maatwerkvoorzieningen voor kwetsbare inwoners.
Verder kunt u subsidie aanvragen voor activiteiten en prestaties binnen het
beleidsveld recreatie en toerisme.
Wanneer u dit formulier (inclusief bijlagen) volledig aan ons toestuurt, kunt u er vanuit
gaan dat uw aanvraag compleet is en in behandeling wordt genomen. Dit betekent
echter niet automatisch dat het aangevraagde bedrag ook daadwerkelijk wordt
toegekend. Dit is afhankelijk van het beschikbare subsidiebudget per onderdeel en
van de overige aanvragen op de terreinen waarvoor u subsidie hebt aangevraagd.
Prestatiesubsidie kan jaarlijks vóór 1 juli worden aangevraagd. U verzoekt dan om
een bijdrage in de kosten voor prestaties die in het volgende jaar (of jaren) worden
geleverd.
Projectsubsidie voor een eenmalige activiteit kan aangevraagd worden tot uiterlijk 12
weken voordat de activiteit plaatsvindt.
Aanvragen die later binnenkomen nemen wij niet in behandeling. Voorziet u echter
door calamiteiten of overmacht deze datum niet te kunnen halen, dan dient u voor de
eigenlijke aanleverdatum een schriftelijk verzoek tot uitstel bij ons in.
Het volledig ingevulde en ondertekende formulier (inclusief bijbehorende stukken)
kunt u sturen naar:
Gemeente Leusden
t.a.v. Afdeling Beleid
Postbus 150
3830 AD Leusden

Aanvraagformulier project/prestatie* subsidie
(*doorhalen wat niet van toepassing is)
voor het jaar/de jaren:
(U kunt maximaal voor drie jaar subsidie aanvragen)

Deel A: algemene gegevens
Algemene gegevens organisatie
Statutaire naam:
Adres (hoofdvestiging):
Postcode en plaats:
Inschrijfnummer KvK:
Post of bankrekeningnummer:
T.n.v.:

Gegevens contactpersoon
Naam:
Functie:
Telefoonnummer:
Emailadres:

De ondertekening dient plaats te vinden door een, in de statuten of bij volmacht
vastgelegd, tekenbevoegd persoon.
Ondertekening
Naam:
Functie:
Datum:
Handtekening:

Deel B: activiteitenplan
Om in aanmerking te komen voor subsidie dient u een activiteitenplan bij ons als
bijlage aan te leveren. Het is de bedoeling dat u hierin een korte, concrete
omschrijving geeft van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt. Onderstaande
punten dienen in ieder geval in de aanvraag te worden opgenomen:
1. De Wmo programmalijn of het beleidsveld op basis waarvan u subsidie
aanvraagt (dit kunnen er meerdere zijn).
2. Een omschrijving van de activiteiten.
3. De doelstelling van de activiteiten.
4. De wijze waarop de activiteiten bijdragen aan het bereiken van de
doelstelling.
5. De doelgroep waarvoor de activiteiten worden georganiseerd.
6. De accommodatie(s) waarvan gebruik wordt gemaakt bij de uitvoering van de
activiteiten.
7. Specifieke cijfers (aantal uren dienstverlening, aantal contacten, aantal
deelnemers etc.).
8. Het aangevraagde subsidiebedrag (per activiteit en in totaal).

Deel C: financiële gegevens
Naast dit aanvraagformulier en activiteitenplan dient u een begroting als bijlage aan
te leveren. Op deze begroting moet een overzicht worden opgenomen van de
geraamde inkomsten en uitgaven. Het gaat uiteraard om een begroting van het jaar/
de jaren waarin u de prestaties wilt verrichten waarvoor u subsidie aanvraagt.
Indien u ook een bijdrage in de kosten hebt aangevraagd bij (een) andere partij(en)
Geeft u daar dan een overzicht van, met daarbij vermeld wat de stand van zaken is.
In het geval u een voorziening of bestemmingreserve heeft opgebouwd geeft u ook
hier een overzicht van.

