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Aan Gemeente Weert
Afdeling OCSW
T.a.v. Madelon van Hoef
Postbus 950
6000 AZ Weert

Subsidieaanvraag Omvormingsfonds
culturele waarden, innovatie en lef

A. CONTACTGEGEVENS
Naam organisatie:
KvK-nummer:
(inschrijvingsnr. Kamer van Koophandel)

Postadres:

(adres, postcode, plaats volgens KvK)

Rekeningnummer (IBAN):
Tenaamstelling IBAN:

(naam gekoppeld aan rekeningnummer)

Contactpersoon organisatie:
(naam contactpersoon voor subsidies)

Telefoonnummer en
e-mailadres contactpersoon:
 Wij verzoeken u om de contactgegevens zorgvuldig in te vullen.
 De gemeente Weert is verplicht om alle correspondentie over de subsidieverstrekking
naar het postadres te sturen dat is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
 Als wij vragen hebben over uw aanvraag voor subsidie(verlening), dan nemen wij
telefonisch of per e-mail contact op met de door u aangegeven contactpersoon. Lukt
dit niet, dan vragen wij de informatie schriftelijk op.

B. Eisen en verplichtingen
Vul bij de volgende vragen uw antwoord in:
1. Welk project/initiatief wilt u uitvoeren?

Bij de verwerking van de persoonsgegevens houdt de gemeente rekening met de geldende privacyregelgeving.
Meer informatie kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl – Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert
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2. Wanneer wordt het project/initiatief uitgevoerd?

C. Korte omschrijving project/initiatief
Geef een korte omschrijving van uw initiatief: Wie, Wat, Waar, Waarom en hoe?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………

Welk doel heeft u met dit initiatief voor ogen?

Wat betekent dit initiatief voor Weert?

Wat maakt uw project innovatief?

D. BEGROTING
Bedrag
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Omschrijving uitgaven

€
€
€
€
€
€
€
Totaal uitgaven:

€

Omschrijving inkomsten

Bedrag
€
€
€
€
€
€
€

Totaal inkomsten:

€

Uitgaven minus inkomsten is tekort

€

Gevraagde bijdrage van gemeente:

€

Waarom is deze bijdrage
noodzakelijk?

Hebt u al geprobeerd om gebruik te maken van andere regelingen, subsidies,
sponsoring, eigen bijdrage deelnemers, cofinanciering, etc.?
 Ja, van:

 Nee
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E. ONDERTEKENING

Ondergetekende verklaart dit formulier (met eventuele bijlagen) ter verkrijging van een
gemeentelijke subsidie naar waarheid te hebben ingevuld.
Plaats en datum:
Handtekening:

F. INDIENEN AANVRAAG
 Wilt u ervoor zorgen dat het formulier volledig en naar waarheid is ingevuld; en dat
de benodigde bijlagen zijn toegevoegd? Alleen een volledig ingevulde aanvraag
kunnen wij in behandeling nemen.
 U hoeft slechts één ondertekend exemplaar (met bijlagen) op te sturen.
 U kunt uw aanvraag alleen per post indienen (dus niet via e-mail),
gericht aan:
Gemeente Weert
Afdeling OCSW
T.a.v. Madelon van Hoef
Postbus 950
6000 AZ WEERT
 U kunt uw aanvraag ook persoonlijk afgeven bij de service- en informatiebalie van
het stadhuis aan de Wilhelminasingel 101 te Weert.
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Verzenddatum aanvraag:

