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Formulier subsidie aanvragen voor 2023 
 
Aanvraagformulier voor subsidie op grond van de Algemene subsidieverordening Welzijn 
Berg en Dal 2017. 
 
U vult dit formulier in als u jaarlijks een subsidie ontvangt of wilt gaan ontvangen. Om 
daarvoor in aanmerking te komen, moeten de activiteiten die u gaat uitvoeren onder een 
Nadere regeling vallen. In een Nadere regeling staat wanneer een vereniging in aanmerking 
komt voor subsidie. We hebben meerdere Nadere regelingen. U vindt de Nadere regelingen 
en hun toelichtingen op de website (www.bergendal.nl/subsidiewelzijn) of u kunt ze bij de 
gemeente aanvragen.  
 
U kunt dit formulier (digitaal) invullen, uitprinten, ondertekenen en (inscannen en per e-mail) 
opsturen of inleveren op het gemeentehuis. U vindt de contactgegevens onderaan dit 
formulier.  
 
Stuurt u uw aanvraag in vóór 1 september 2022. Als uw aanvraag later binnenkomt, kan het 
zijn dat het subsidieplafond al is bereikt en we uw aanvraag niet meer kunnen toekennen.  
 
Wat gebeurt er met uw gegevens? 
Voor sommige producten of diensten heeft de gemeente persoonlijke gegevens van u nodig. 
De gemeente gaat hier zorgvuldig mee om. Gegevens die we van u ontvangen gebruiken we 
alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Meer informatie kunt u vinden op 
www.bergendal.nl/privacy, of door te bellen naar 14024. 
 
 
1. Vult u hier uw gegevens in  

 Bij ons bekende gegevens Graag wijzigingen invullen 

Naam organisatie:   

Adres organisatie:   

Postcode en plaats:   

Naam contactpersoon:   

Functie contactpersoon:   

Telefoonnummer:   

E-mailadres:    

IBAN rekeningnummer:   

Ten name van:   

Het aantal leden 

woonachtig in de 

gemeente Berg en Dal*: 

 Invullen 

Het aantal leden dat 

buiten de gemeente Berg 

en Dal woonachtig is*: 

 Invullen 

* Het betreft alle leden van de vereniging en niet alleen jeugdleden. Te meten op 1 augustus 
voorafgaand aan het subsidiejaar of (bij nieuwe verenigingen) de datum van oprichting. 
 
2. Misschien hebben we extra informatie van u nodig  

 
Voor sommige nadere regelingen moet u aanvullende informatie aanleveren. Bijvoorbeeld 
het aantal actieve jeugdleden of het aantal AED’s in onderhoud. U kunt hiervoor de tabellen 
gebruiken die u als bijlage onderaan dit formulier vindt.  
 

http://www.bergendal.nl/privacy
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3. Voor welke activiteiten vraagt u subsidie aan? 
 

Vult u hieronder in voor welke activiteiten u subsidie aanvraagt 

 
 
 
 
 
 

Vult u hieronder in wat u wilt bereiken met uw activiteiten 

(bv. het verbeteren van de samenhang in de buurt) 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan en valt u onder een Nadere regeling, dan 

moet u bijlagen meesturen. Kruis aan welke u meestuurt en/of vul in. Ontvangt u al 
subsidie, dan hoeft u onderstaande tabel dus niet in te vullen. 

 

 Aankruisen of invullen 

Gewaarmerkt exemplaar van de 

oprichtingsakte waarin de statuten zijn 

opgenomen 

 

Kopie inschrijvingsbewijs Kamer van 

Koophandel 

 

Het jaarverslag, de jaarrekening en de 

balans van het voorgaande jaar 

 

Bij een onderneming: een opgave van 

subsidies, vergoedingen of 

tegemoetkomingen door de overheid 

verstrekt voor de activiteiten waarvoor 

subsidie wordt aangevraagd. 

 

 
5. Wilt u uw aanvraag nader toelichten of extra informatie aan ons meegeven? Dan 

kunt u hiervoor een bijlage bij uw aanvraag voegen. 
 
6. Verklaring en ondertekening 
Met de ondertekening van dit formulier verklaart u dat u alle vragen naar waarheid heeft 
beantwoord en dat u niets heeft verzwegen. 
 

 Invullen  

Plaats:  

Datum:  

 

Handtekening:  

 

 

Naam:  
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7. Inleveren van het formulier 
 
Per post stuurt u het volledig ingevulde en ondertekende formulier met de bijlagen naar: 
Gemeente Berg en Dal 
Team Maatschappelijke Ontwikkeling, subsidieaanvraag 2023 
Postbus 20 
6560 AA  GROESBEEK 
 
Per e-mail stuurt u het formulier en de bijlage(n) naar: 
subsidies@bergendal.nl onder vermelding van subsidieaanvraag 2023. 
 
Zelf inleveren kan bij de receptie van het gemeentehuis. Het gemeentehuis aan het 
Dorpsplein 1 in Groesbeek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 
uur. 
 
 
8. Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.bergendal.nl/subsidiewelzijn of 
neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14024 of een e-mail sturen naar 
subsidies@bergendal.nl. Wij werken bij het team Maatschappelijke Ontwikkeling. 
 
 
Bijlage op volgende pagina 
Hebben we extra informatie van u nodig om de subsidie te kunnen bepalen? Bijvoorbeeld het 
aantal jeugdleden? Vergeet u dan niet de tabellen op de volgende pagina in te vullen!  

mailto:subsidies@bergendal.nl
http://www.bergendal.nl/subsidiewelzijn
mailto:subsidies@bergendal.nl
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BIJLAGE AANVULLENDE GEGEVENS 
 
 
Nadere regeling Amateurkunst 
 

 Invullen 

Vraagt u subsidie aan voor: 

categorie 1: blaasorkest met meerdere 

geledingen of 

categorie 2: alleen blaasorkest of 

categorie 3: percussieorkest, majorettegroep 

of dansgarde 

Zang- en toneelverenigingen hoeven dit niet 

in te vullen, zij ontvangen een vast bedrag 

 

Aantal spelende leden. Geeft u tussen 

haakjes aan hoeveel van hen in de 

gemeente Berg en Dal wonen 

 

 
Let op! U stuurt geen ledenlijsten meer mee!  
We bepalen de subsidie op basis van het aantal spelende leden dat u hierboven invult. 
Vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) mag de gemeente geen 
ledenlijsten met persoonsgegevens meer bij u opvragen zonder daarover specifieke 
afspraken met u te hebben gemaakt.  
 
Nadere regeling Sportverenigingen 
 

 Invullen 

Aantal actieve/spelende jeugdleden (tot 18 

jaar). Geeft u tussen haakjes aan hoeveel 

van hen in de gemeente Berg en Dal wonen 

 

Aantal velden/banen  

Aantal kleedlokalen  

Voetbalverenigingen: behoeftebepaling van 

de indicatieve KNVB-norm 

 

 
Voegt u de volgende bijlage bij uw aanvraag: 

 een bewijs dat de jeugdleden zijn ingeschreven bij een landelijke sportbond. U geeft 
alleen de bondsnummers en de geboortedata van de leden aan en geen namen, 
adressen of andere persoonsgegevens.  

 
Let op! U stuurt geen ledenlijsten meer mee!  
We bepalen de subsidie op basis van het aantal actieve jeugdleden dat u hierboven invult en 
de bondsnummers die u in de bijlage zet. Vanwege de Algemene verordening 
gegevensbescherming (Avg) mag de gemeente geen ledenlijsten met persoonsgegevens 
meer bij u opvragen zonder daarover specifieke afspraken met u te hebben gemaakt.  
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Nadere regeling EHBO en AED 
 

 Invullen 

Aantal AED’s in onderhoud*  

* Het betreft AED’s die openbaar en 24 uur per dag toegankelijk zijn. Ze moeten zijn 
aangemeld bij hartslagnu.nl. 
 
Nadere regeling Groene leefruimte 
 

 Invullen 

Aantal vierkante meter te onderhouden 
oppervlak 

 

Kosten participatie 
(voeg activiteiten- en kostenoverzicht toe) 

 

 
 
Nadere regeling Individueel muziekonderwijs 
 
Muziekvereniging 

 Invullen 

Aantal jeugd- en jongerenleden die 

individueel muziekonderwijs ontvangen 

 

 

Let op! U stuurt geen ledenlijsten mee!  
We bepalen de subsidie op basis van het aantal leden dat u hierboven invult. Vanwege de 
Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) mag de gemeente geen ledenlijsten met 
persoonsgegevens meer bij u opvragen zonder daarover specifieke afspraken met u te 
hebben gemaakt.  
 

 
Nadere regeling Ouderenbonden/verenigingen 
 

 Invullen 

Aantal leden dat de pensioengerechtigde 

leeftijd heeft bereikt 

 

 
Let op! U stuurt geen ledenlijsten mee!  
We bepalen de subsidie op basis van het aantal leden dat u hierboven invult. Vanwege de 
Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) mag de gemeente geen ledenlijsten met 
persoonsgegevens meer bij u opvragen zonder daarover specifieke afspraken met u te 
hebben gemaakt.  
 


