
Blad 1/2 Aanvraagformulier subsidie sport 2023

Gegevens aanvrager

Naam vereniging

Correspondentieadres

Postcode en woonplaats

Website vereniging

Bestuurssamenstelling

Voorzitter Secretaris Penningmeester

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Email

Betalingsgegevens

IBAN nummer

Ten name van

Waarvoor vraagt u subsidie aan? 

(zie “Subsidieregeling Sociaal Domein Velsen 2020”)

  Jeugdsportsubsidie
  Sportkadersubsidie
  Gehandicaptensportsubsidie
  Subsidie sportevenementen/ -toernooien 
  Subsidie schoolsportactiviteiten
  Subsidie sportprojecten en sport voor doelgroepen

Bij welke overkoepelende landelijke sportorganisatie (erkend NOC-NSF) is uw vereniging aangesloten?

Naam bond

Indiening

Aanvullende gegevens

Op 31 december 2022 hadden wij het volgende aantal leden 

Aantal Velsense jeugdleden t/m 12 jaar

Aantal Velsense jeugdleden van 13 t/m 17 jaar

Aantal vrijwilligers

De aanvraag voor jeugdsport- en gehandicaptensportsubsidie is uiterlijk 1 mei 2023 volledig ingevuld en voorzien van een genummerde ledenlijst  
ingediend. Op de ledenlijst worden leeftijd, geboortemaand en woonplaats vermeld.De overige subsidieaanvragen dienen minimaal 3 maanden 
van te voren worden ingediend. Voor overige bij te voegen stukken zie de “Subsidieregeling Sociaal Domein Velsen 2020”. 
Aanvragen die onvolledig zijn ingevuld worden geretourneerd. 
Aanvragen die na de gestelde termijn worden ontvangen en/of die niet zijn voorzien van een ledenlijst worden niet in behandeling genomen.

in samenwerking met

p/a Heerenduinweg 6 • 1971 JE  IJmuiden • Tel.: 0255-729300 • E-mail: sportloketvelsen@sro.nl



Verzending stukken

U kunt uw aanvraag zenden aan:
Sportloket Velsen
Postbus 167
3800 AD  Amersfoort
sportloketvelsen@sro.nl

Ondertekening

- Aanvraag ingediend conform “Subsidieregeling Sociaal Domein Velsen 2020”
- Volledig en naar waarheid ingevuld

Plaats

Datum

Niet in te vullen door de aanvrager

Datum ontvangst

Bijzonderheden
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Namens het bestuur

Handtekening

in samenwerking met

p/a Heerenduinweg 6 • 1971 JE  IJmuiden • Tel.: 0255-729300 • E-mail: sportloketvelsen@sro.nl
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