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Aanvraag waarderingssubsidie 
en overige subsidie maat
schappelijke participatie ouderen
JAAR: 

1 Gegevens bedrijf/organisatie/particulier
KvK nummer (indien van toepassing)

Handelsnaam (indien van toepassing)                      

Adres           

Postcode en plaats 

Naam contactpersoon         

IBAN

Subsidieaanvrager is aangesloten bij (b.v. overkoepelende of landelijke organisatie)
(indien van toepassing)

2 Gegevens bestuur (indien van toepassing)
Aanvrager                     
Naam en voorletters

Telefoonnummer(s)                     

Emailadres

Voorzitter                      
Naam en voorletters

Telefoonnummer(s)                     

Emailadres

Secretaris              
Naam en voorletters

Telefoonnummer(s)                     

Emailadres

> lees verder

Dit formulier opsturen naar:

Gemeente Heerlen
College van B en W
Team Beleid Maatschappij
Postbus 1
6400 AA Heerlen
14 045 
+31(0)45 560 5040
www.heerlen.nl

Pagina

1/3

versienummer formulier

20.07.2021



Postbus 1, 6400 AA Heerlen, t 14 045 / +31 (0)45 560 50 40, gemeente@heerlen.nl, IBAN NL73INGB0672814471

Penningmeester     
Naam en voorletters

Telefoonnummer(s)                     

Emailadres

3 Subsidiegegevens
Hieronder vermeldt u het subsidiebedrag dat u aanvraagt. Voor de subsidiegrondslag verwijzen wij u 
naar de beleidsregels die voor uw organisatie gelden.

Subsidiegrondslag 
1. Aantal betalende leden/deelnemers (per 31-12)  x € 12,00 €  

2. Aantal ontmoetingsactiviteiten (max. 12 per jaar)   x € 55,00 €

3. Aantal cursussen die de zelfredzaamheid bevorderen
 (max. 5 per jaar met min. 6 bijeenkomsten)   x € 600,00  €

4. Overige       €

Totaalbedrag        € 

4 Beoordelingsgegevens
De gemeente heeft gegevens nodig om te kunnen beoordelen of de aangevraagde subsidie kan 
worden verleend. Wij verzoeken u om de volgende gegevens met het aanvraagformulier mee te 
zenden: 

A.  Activiteitenplan 
Het activiteitenplan moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:
• Een overzicht van de beoogde activiteiten met een omschrijving van de inhoud.
• De doelstellingen die worden nagestreefd.
• De doelgroepen waarop de activiteit gericht is.
• Het aantal deelnemers van 55+.
• De contributie/bijdrage die deelnemers betalen.

B.  Bewijsstukken
• Een opgave van het ledenaantal op het moment van de aanvraag, waaruit blijkt hoeveel leden er 

zijn onder vermelding van de woonplaats.
• Aanvullende gegevens: bijv. folders, krantenberichten, huur van de locaties (facturen), 

presentielijsten van de cursusdagen, waaruit blijkt dat de activiteiten hebben plaatsgevonden.1

1 Het verstrekken van een onjuiste opgave kan een terugvordering van subsidie tot gevolg hebben.

> lees verder
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5 Ondertekening aanvrager(s)

Plaats    Datum

Naam    Functie

Handtekening

Plaats    Datum

Naam    Functie

Handtekening

Plaats    Datum

Naam    Functie

Handtekening
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De gemeente Heerlen hecht grote waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld 
en beveiligd en slechts gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag waarderingssubsidie en overige subsidie 
maatschappelijke participatie ouderen.


