Subsidie aanvraag formulier zomerprogramma Velsen 2021
De subsidieregeling Zomerprogramma Velsen 2021 is een nadere uitwerking van de Algemene
Subsidieverordening Velsen 2020 (ASV). Via de volgende de volgende link is de verordening te raadplegen:
https://www.velsen.nl/producten/subsidie-sociaal-domein
Voor zover in deze subsidieregeling niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van de ASV van toepassing.
Deze subsidieregeling sluit aan bij het gemeentelijk beleid voor het sociaal domein.
Wanneer kunt u voor een subsidie Zomerprogramma Velsen 2021 in aanmerking komen?
U kunt in aanmerking komen wanneer:
• de activiteiten voldoen aan de voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening Velsen en de
Subsidieregeling Zomerprogramma Velsen 2021.
• de activiteiten gericht zijn op of ten goede komen van kinderen en jongeren (4-21 jaar) van gemeente
Velsen.
Wat moet u doen om subsidie aan te vragen?
Het aanvraagformulier volledig invullen, ondertekenen en met de benodigde bijlagen op tijd indienen:
• Digitaal: via zomerpret@velsen.nl voorzien van (gescande) handtekening.
Op welk moment kunt u subsidie aanvragen?
• Van 12 juni tot en met 26 juni 2021 kan subsidie aangevraagd worden.
• Het subsidiebudget wordt verdeeld op basis van de volgorde van binnenkomst van de aanvragen die
aan de criteria van artikel 8 voldoen.
Uw gegevens
Naam organisatie:
Aantal leden (indien het een amateurkunstvereniging betreft)
Aantal leden uit Velsen
Uw naam (bij persoonlijke aanvraag):
Postadres:
Postcode en woonplaats:
Website:
IBAN (rekeningnummer):
Op naam van:
Naam contactpersoon:
Functie:
E-mailadres:
Telefoonnummer:

Uw aanvraag
1. Op welk onderdeel van het gemeentelijk beleid heeft uw aanvraag betrekking?
Sport, kunst, cultuur & scouting
Sport
Kunst
Culturele activiteiten en evenementen
Scouting

Indien u voor meerdere onderdelen subsidie aanvraagt, onderstaande vragen graag per onderdeel invullen.

2.

Subsidiebedrag

3.

Voor welke activiteiten vraagt u subsidie aan?

4.

Hoe vaak beoogt u de activiteiten aan te bieden in de periode van 12 juli 2021 tot en met 22 augustus
2021?

5.

Geef 3 voorkeursdagen waarop de activiteiten van uw organisatie plaats moeten vinden.
1.
2.
3.

6. Hoe dragen de activiteiten bij aan de doelstelling van het zomerprogramma 2021?
Motivatie: waarom en hoe dragen deze activiteiten bij aan het realiseren van de doelstelling van het
zomerprogramma?

7.

Wie wilt u bereiken met de activiteiten?

8.

Voor welke leeftijdsgroepen zijn de activiteiten?

9.

Op welke plek(ken) in Velsen worden de activiteiten georganiseerd?

10. Met behulp van welke indicatoren kunt u de effecten aantonen van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt?
Wijze van effectmeting/verantwoording. Voorbeeldvraag: hoeveel kinderen of jongeren beoogt u te bereiken?

Bijlagen
Om uw subsidieaanvraag compleet te maken dient u toe te voegen:
•
•
•
•
•
•

Een omschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
De doelen die met de activiteiten worden nagestreefd, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen.
Een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten. Het dekkingsplan bevat
een opgave van de kosten die uw organisatie voor eigen rekening neemt.
Een financieel overzicht en verantwoording van het laatst voorgaande boekjaar, inclusief balans.
Als een aanvrager een onderneming is: zie de ASV, artikel 8.2g.
Als een aanvrager voor de eerste maal subsidie aanvraagt: zie de ASV, 8.3.

Ondertekening
Naar waarheid ingevuld door:
Naam organisatie:
Naam:
Functie:
Datum:
Plaats:
Handtekening:

