Aanvraagformulier Leefbaarheidsinitiatief
Subsidie bestemd voor nieuwe en ondersteunende
initiatieven in Mariahout
Datum aanvraag:
Naam organisatie:
Naam aanvrager:
Functie aanvrager binnen de organisatie:
Telefoonnummer aanvrager:
E-mailadres aanvrager:
IBAN Bankrekeningnummer:
Op welke naam staat bankrekening ? naam penningmeester / vereniging / stichting:
……………..

Naam bankrekeninghouder/penningmeester:
Adres bankrekeninghouder/penningmeester:

Vragen over het leefbaarheidsinitiatief:
Gevraagde bijdrage: €
Verwachte totale kosten: €
Geef een uitgebreide omschrijving van de activiteiten/materialen/initiatieven die
gesubsidieerd moeten worden. Advies: vul eerst de vragen op de volgende pagina in!

In welke kern wordt de activiteit gehouden?

Verwacht aantal deelnemers:
Uitvoeringsdatum activiteit/bijeenkomst:

Daar de aanvraag indienen.

Aan welk deel van de bevolking komt de aanvraag ten goede?

In hoeverre is het in het belang van de leefbaarheid in Mariahout?

Ontving u al eerder subsidie uit het leefbaarheidsinitiatief? ……
Zo ja, wanneer, hoeveel en waarvoor?

Is er uit andere financiële bronnen ondersteuning mogelijk ja /nee
Omcirkel:

Overheid, Rabo clubkascampagne, Rabo coöperatiefonds, Steun welzijnsfonds Helmond

Zo ja, bij welke bron is er aanvraag gedaan? ………………
Hoeveel gevraagd? ………………….. Hoeveel ontvangen ……………….. datum? ……………..

Handtekening:
Voorwaarden:
- De aanvraag moet betrekking hebben op een activiteit in het kader van leefbaarheid
en sociale samenhang, die georganiseerd wordt in Mariahout en waar Mariahoutse
verenigingen, stichtingen of organisaties gebruik van kunnen maken. Het heeft bij
voorkeur het karakter van een nieuw initiatief.
- De aanvraag geldt niet voor sponsoring van individuele personen, maar moet ten
goede komen aan een deel van de Mariahoutse bevolking. (Het project wordt breed
gedragen).
- Er zal niet altijd direct een bedrag toegezegd kunnen worden, daar het met de andere
aanvragen moet worden vergeleken.
- Zorg om het Dorp gaat er van uit dat er na besteding van het toekende bedrag een
kleine verantwoording wordt opgestuurd van de gemaakte onkosten.
Inleveradres: Bij secretariaat of penningmeester: zie www.zorgomhetdorp.nl
Bij voorkeur de aanvraag digitaal versturen naar secretariaat@zorgomhetdorp.nl
Indien het ingevulde formulier niet gescand kan worden, dan kunt u een
aanvraagformulier in Word bij het secretariaat opvragen en getypt terugsturen.
Er hoeft dan geen handtekening worden geplaatst.

