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AANVRAAGFORMULIER voor
JEUGDSPORTSUBSIDIE 2021

Dit formulier vóór 1 juni 2020 zenden aan:
Burgemeester en wethouders van Brielle,
Postbus 101, 3230 AC Brielle.
Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in
behandeling genomen

ontvangen d.d.
ontvangstbevestiging d.d.
(in te vullen door gemeente)

Uw gegevens

Naam organisatie

____________________________________ Inschrijving KvK nr ___________

Adres

_______________________________________________________________

Postcode _____________

Plaats __________________________________________________

Contactpersoon _________________________________________________________________
E-mailadres

_________________________________________________________________

Telefoonnr

_____________________________ IBANnummer NL______________________

Naam landelijke, provinciale of regionale sportbond waarbij de vereniging bij is aangesloten:
______________________________________________________________________________
Bestuurssamenstelling
______________________________________________________________________________
Volledige naam, adres (incl. postcode) en telefoonnummer van:
Voorzitter:

________________________________________________________________

Secretaris:

________________________________________________________________

Penningmeester: ________________________________________________________________
Zijn er voorgenomen wijzigingen van de statuten of hebben die plaatsgevonden?
Vraagt u deze subsidie voor de eerste keer aan?

○ ja ○ nee
○ ja ○ nee

Indien u één van deze vragen met “ja” beantwoordt, gaarne een exemplaar van het reglement,
statuten of de stichtingsakte meezenden.

Een jeugdsportsubsidie is een financiële ondersteuning voor het voeren van een actief jeugdbeleid
en de maatschappelijke betrokkenheid van de vereniging te stimuleren.
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Wat wilt u bereiken met uw aanvraag?

__________________________________________________________________________________________

Met wie gaat u samenwerken?

Naam en adres van de accommodatie(s) waar u gebruik van maakt voor uw activiteiten
1 _____________________________________________________________________________

□ eigen accommodatie

□ huur

□ beide

2 _____________________________________________________________________________
□ eigen accommodatie

□ huur

□ beide

Om inzicht te krijgen in uw activiteiten, wordt u verzocht bij dit aanvraagformulier te
voegen:
□ Een globale beschrijving van de activiteiten
□ Een begroting of raming van inkomsten en uitgaven
□ Financieel verslag
Jeugdsportsubsidie tot € 5000 worden bij beschikking tot subsidieverlening ambtshalve
vastgesteld.
Geef hier op het aantal leden van uw vereniging:
Totaal aantal leden in het huidige boekjaar
Totaal aantal leden uit de gemeente Brielle
Totaal aantal leden tot 18 jaar
Totaal aantal leden uit Brielle tot 18 jaar

Als peildatum wordt het aantal Brielse jeugdleden in het jaar van aanvraag, op
basis van de door de vereniging aangeleverde jeugdledenlijst van 1 januari
voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft, gehanteerd. Als
bijlage dient een ledenlijst te worden toegevoegd waarop de namen,
geboortedata, postcode en woonplaats van de subsidiegerechtigde jeugdleden
tot 18 jaar staan vermeld.
Ondergetekenden verklaren de eventueel beschikbaar te stellen subsidie te besteden aan de
uitvoering van activiteiten zoals vermeld in de aanvraag.
plaats:

datum:

Voorzitter:

Secretaris:

