
 

 

   Aanvraagformulier subsidiëring ‘leefbaarheidactiviteiten’ 

Gegevens aanvrager: 

- Naam aanvrager/organisatie 

- Adres 

- Postcode en Woonplaats 

- Inschrijvingsnummer KvK  

- Uw bankrekeningnummer 

 

 

Soort activiteit en omschrijving hiervan: 

 
 

 

 

 

Activiteiten te verrichten door:  

- Jongeren (t/m 18 jaar) 

- Volwassenen 

- Ouderen (vanaf 65 jaar) 

 

Activiteiten bestemd voor: 

- Jongeren (t/m 18 jaar) 

- Volwassenen 

- Ouderen (vanaf 65 jaar) 

 

Relatie van de activiteit en van uw organisatie 

met Donkerbroek aangeven: 

 
 

 
 

 

 

Frequentie van de activiteiten: 

- 1x per maand 

- 1x per kwartaal 

- 1x per half jaar 

- 1x per jaar 

- 1x per 2 jaren 

- 1x per 3 jaren 

- 1x per 5 jaren 

- Overig/ Incidenteel 
 

U kunt per activiteit slechts 1x per jaar subsidie aanvragen.  

 

Vraagt u met betrekking tot dezelfde activiteit 
ook bij andere organisaties subsidie? 

Zo ja, bij hoeveel anderen? 
En bij wie? 

 

 
 

 

 

Toe te voegen:  Begroting van inkomsten en uitgaven van de activiteit incl. toelichting. 

Verplichtingen:  Bij toekenning van een subsidie van meer dan €. 1.000,-- dient u: 

                             - het vastgestelde en door uw onafhankelijke kascommissie /accountant goed bevonden financiële 
                               jaarverslag van het voorgaand jaar te overleggen. 
                             - uiterlijk binnen 1 jaar na afloop van de activiteit een financiële verantwoording te verstrekken. 

                              
 

Het verzoek tot subsidie dient uiterlijk 1 maand voor aanvang van uitvoering ontvangen te zijn en er mag nog niet met de 

uitvoering gestart zijn.  

 



 

Weigeringgronden van de subsidie: 
De subsidie kan naast de in artikel 4:25 en artikel 4:35 van de AWB genoemde gronden worden geweigerd indien gegronde 
redenen bestaan aan te nemen dat: 
a. de activiteiten van de aanvrager niet gericht zullen zijn op Donkerbroek en omstreken of niet aanwijsbaar ten goede zullen 
komen aan ingezetenen van Donkerbroek; 
b. de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld; 
c. de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de 
openbare orde. 
d. de subsidieverlening niet past binnen het leefbaarheidbeleid van de gemeente. 
e. het aanbod van de aanvrager niet of onvoldoende open staat voor alle groeperingen of personen, zonder onderscheid naar 
ras, godsdienst, levensovertuiging, sekse of seksuele geaardheid; 
f. de instelling zelf in de kosten daarvan kan voorzien, hetzij uit eigen middelen hetzij uit middelen van derden; 
g.de rechtspersoon zich onvoldoende heeft ingezet voor het verkrijgen van middelen, anders dan de subsidie krachtens deze 
aanvraag. 
 

Toekenning van de subsidie: 
Afhankelijk van de toereikendheid van het totaal hiervoor beschikbare budget, het aantal aanvragen, de ingeschatte betekenis 

hiervan voor de leefbaarheid van Donkerbroek, en rekening houdend met de hiervoor genoemde regels m.b.t. weigering, kent 

Dorpsbelang een bedrag aan subsidie toe. 

Over het bedrag van toekenning kan niet worden gereclameerd.  

U ontvangt uiterlijk binnen 3 maanden na indiening van uw aanvraag bericht over de door ons toe te kennen subsidie.  

  


