
Aanvraagformulier subsidie 2022

1. Algemene Informatie

Naam organisatie :
(Post)adres :
Woonplaats + postcode :
Website organisatie :

IBAN  :
Naam bank  :
Ten name van  :

Onze organisatie is aangesloten bij een landelijke organisatie:
Niet van toepassing
Ja, namelijk :

Statuten (wat is van toepassing?)
Wij vragen voor het eerst subsidie aan. Opmerking: sluit de statuten bij. 
Onze statuten zijn onlangs gewijzigd. Opmerking: sluit de statuten bij. 
Onze statuten zijn niet gewijzigd

Subsidieaanvraag ingevuld door:
Naam :
Functie :
Adres :
Woonplaats + postcode  :
Telefoonnummer  :
E-mail  :

Bijlagen bijgevoegd
Begroting 2022 (verplicht)
Inhoudelijk jaarverslag
Financieel jaarverslag
Accountantsverklaring (bij subsidies > € 25.000)
Andere stukken, namelijk :

Datum :

Handtekening :
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2. Over de organisatie/vereniging:

Organisatievorm:
Stichting
Vereniging
Bedrijf
Particulier / groep (geen rechtspersoonlijkheid) 
Anders

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel :

Ledenbestand per 1 januari 2021
Ledental tot 18 jaar  :

Ledental vanaf 18 jaar  :

Aantal professionals werkzaam in uw organisatie :

Aantal vrijwilligers actief in uw organisatie :

Zijn de vrijwilligers ingeschreven bij Caritas Urk:
Nee, want  :
Ja

De doelstellingen van uw organisatie zijn:

Deze doelstellingen zijn vastgelegd in:
notarieel vastgelegde statuten
een stichtingsakte
reglement
een ander beleidsstuk
er is niets vastgelegd

De doelgroep(en) van uw organisatie is/zijn:

Signaleert u in uw organisatie knelpunten? Zo ja, welke?
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Het bestuur:

Voorzitter  Naam:
Adres:
Tel. nr:
E-mail:

Secretaris  Naam:
Adres:
Tel. nr:
E-mail:

Penningmeester  Naam:
Adres:
Tel. nr:
E-mail:

Bestuursleden:  Naam:
Adres:
Tel. nr:
E-mail:

Naam:
Adres:
Tel. nr:
E-mail:

Naam:
Adres:
Tel. nr:
E-mail:

Naam:
Adres:
Tel. nr:
E-mail:
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Maatschappelijke effecten gemeente Urk

De gemeente Urk wil dat het gemeentelijke beleid een bijdrage levert aan de samenleving. Zo wil
men de subsidies nadrukkelijker en gerichter inzetten om gemeentelijke beleidsdoelen te realiseren. 
De gemeente wil daarom sturen op effecten in plaats van uitvoeringsprestaties en activiteiten. Dat 
betekent o.a. een duidelijke rolverdeling: de gemeente gaat over het ‘wat’ en partners over het ‘hoe’; 
De gemeente Urk heeft een aantal maatschappelijke effecten geformuleerd.

1. Op Urk is de basis op orde.   2. Passen we op elkaar
- Preventie   - Veiligheid
- Huisvesting   - Gezonde leefstijl
- Vrijetijdsbesteding   - Maatschappelijke opvang
- Zelfredzaamheid   - Leven lang leren

3.Helpen we waar nodig   4. En blijven we in verbinding
- Maatwerk (geïndiceerde zorg)   - Gezondheidszorg
- Schuldhulpverlening   - Sociale monitor
- Talentontwikkeling   - Landelijke, regionale en lokale samenwerking
- Werk en inkomen   - Inwoners
- Maatschappelijke participatie

Hieronder moet u aangeven met welke activiteiten en prestaties uw organisatie een bijdrage levert aan 
deze maatschappelijke effecten. Maar ook welke resultaten uw organisatie door middel van de 
aangevraagde subsidie wil bereiken.
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Activiteitenplan 2022

Als dit van toepassing is mag u voor het beantwoorden van bovenstaande vraag ook verwijzen naar 
uw activiteitenplan. Als u hier naar verwijst moet u een exemplaar van het betreffende 
activiteitenplan bij dit aanvraagformulier voegen.

Voorbeeld:

Activiteit: Sportwedstrijd

Datum: ....

Doel: jongeren bewegen / gezonde leefstijl

Deelnemers: 35

Georganiseerde activiteit Datum Doel Verwacht aantal 
deelnemers
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Financiën

Hoe omschrijft u de financiële situatie van uw vereniging / organisatie?
Financieel gezond
Goed, maar wel met zorgen
Zorgelijk (geef toelichting) :

Wat zijn de belangrijkste inkomstenbronnen van uw vereniging / organisatie (bedragen vermelden)?

Eigen bijdrage deelnemers :

Contributie :

Donateurs :

Acties :

Subsidie gemeente Urk :

Overige subsidies :

Overige inkomsten :

Ontvangt u van de gemeente Urk ook andere bijdragen / subsidies?
Nee
Ja, namelijk voor :

Eventuele toelichting op de financiën van uw vereniging, stichting of organisatie:

Exploitatie / begroting 2022
Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient u als bijlage uw begroting 2022 toe te voegen.
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Verdere op- en aanmerkingen bij uw subsidieaanvraag:

Verdere procedure van uw subsidieaanvraag:

Ontvangst aanvraag
voor 1 juli 2021

Beoordeling volledigheid

Inhoudelijke beoordeling

Beschikking
voor 15 november 2021
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