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Subsidieregel amateursportverenigingen 

– aanwas en behoud leden

Het doel van deze subsidie is activiteiten te stimuleren voor het behoud en/of de 
aanwas c.q. toename van leden van amateursportverengingen. Het gaat om een 
tijdelijke subsidieregel voor het jaar 2022.

1 Organisatiegegevens
Naam organisatie

KvK nummer

Adres

Postcode en woonplaats 

Naam contactpersoon

Emailadres 

Telefoonnummer

Functie

IBAN

Algemene informatie
Vraagt u subsidie aan namens een amateursportvereniging in Heerlen? 
 Ja
 Nee

Bij welke overkoepelde of landelijke organisatie is de vereniging aangesloten?

2 Subsidiegegevens 
Welk subsidiebedrag vraagt u aan? €

3 Beoordelingsgegevens
U vraagt subsidie aan voor de organisatie en uitvoering van een activiteit met het 
doel als boven aan het formulier omschreven?
 Ja
 Nee

> lees verder
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Is het een sportieve activiteit?
 Ja
 Nee

Wordt de activiteit georganiseerd door vrijwilligers?
 Ja
 Nee

Wanneer in 2022 vindt de activiteit plaatst? 

Is het een sportieve activiteit om de leden te binden?
 Ja 
 Nee

Is het een activiteit om leden te werven?
 Ja
 Nee

Organiseert de vereniging deze activiteit samen met anderen?
 Ja
 Nee

Zo ja met wie organiseert u deze activiteit? 

Wat zijn de totale kosten van deze activiteit: €

Heeft u al eerder dit jaar een subsidie op grond van deze subsidieregel aangevraagd?
 Ja
 Nee

4 Toevoegen
Voor een uitleg van onderstaande zie de toelichting in de subsidieregel.

●	Een	activiteitenplan.	
●	Een	kostenopgave	waarbij	de	kosten	herleidbaar	zijn	naar	de	activiteit.
●	Een	eenvoudig	publiciteitsplan	met	persbericht.

5 Ondertekening aanvrager
Ik verklaar als lid van het dagelijks bestuur, dat alle hierbij verstrekte gegevens naar waarheid zijn 
ingevuld.

Plaats    Datum

Naam    Functie

Handtekening

Pagina

2/2


