
Overzicht vragen voor ‘Eenmalige subsidie aanvragen’ 
 
Via de website van de gemeente Beverwijk kunt u een eenmalige subsidie aanvragen voor eenmalige 
activiteiten of projecten. Of voor bijvoorbeeld een proeftuin of experiment. Het gaat om eenmalige 
activiteiten met een duidelijke begin- en einddatum. Voor het aanvragen van een subsidie gelden de 
voorwaarden en regels van de Algemene Subsidieverordening 2022. 
 
Het is belangrijk dat de gemeente de juiste informatie krijgt om een aanvraag te kunnen beoordelen. 
Alleen volledige aanvragen, met alle benodigde bijlagen, nemen wij in behandeling. Zorg dat u 
onderstaande informatie bij de hand heeft. De informatie met een * erachter is verplicht om door te 
geven. Wilt u meer weten over hoe de gemeente Beverwijk omgaat met uw persoonsgegevens? 
Bekijk dan de privacyverklaring op de website. 

Aanvragen als inwoner 

1. Als inwoner logt u in met DigiD. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan op website van 
DigiD. 

2. Uw gegevens: 

• Voornaam*, tussenvoegsel, achternaam* 

• Straatnaam*, huisnummer*, huisnummer toevoeging 

• Postcode*, woonplaats* 

• Telefoonnummer, e-mailadres* 

• IBAN* 
3. Gegevens activiteit: 

• Hoeveel subsidie vraagt u aan bij de gemeente Beverwijk? (bedrag)* 

• Wanneer start de activiteit?* 

• Wat is de verwachte einddatum van de activiteit?* 

• Upload de volgende informatie* 
o Een beschrijving van de activiteit(en) waarvoor u subsidie vraagt 
o Het doel dat u met de activiteit(en) wilt halen en het verwachte resultaat 
o Zijn de activiteiten gericht op de inwoners van de gemeente Beverwijk? En 

gericht op de vastgestelde beleidsdoelen van de gemeente? Dit moet u in 
de aanvraag uitleggen 

o De tijd en plaats van de activiteit(en) 
o Een begroting met dekkingsplan voor de kosten van de activiteit(en). Zijn 

er andere  (verwachte) inkomsten? Of heeft u ook andere subsidies of 
fondsen enzovoort aangevraagd? Dan moet u dit laten weten. En aangeven 
wat de stand van zaken is van deze aanvragen 

 
Let op: Geef de documenten een duidelijke titel 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR676970/1
https://www.beverwijk.nl/privacyverklaring/
https://digid.nl/aanvragen
https://digid.nl/aanvragen


Aanvragen als organisatie 

1. Als organisatie kunt u inloggen met eHerkenning. eHerkenning is de digitale identiteit voor 
bedrijven en organisaties. Heeft u nog geen eHerkenning? Dan kunt u die aanvragen op 
www.eherkenning.nl. Let op: hier zijn kosten aan verbonden. Als u inlogt met eHerkenning 
dan worden uw organisatiegegevens automatisch gevuld. 
Het is ook mogelijk om een eenmalige subsidie aan te vragen zonder eHerkenning. U heeft 
dan een KvK inschrijvingsnummer nodig. U moet alle organisatiegegevens handmatig 
invullen. 

2. Gegevens organisatie: 

• Naam organisatie/bedrijf* 

• KvK-nummer* 

• Straatnaam*, huisnummer*, huisnummertoevoeging 

• Postcode*, plaatsnaam* 

• IBAN van de organisatie* 
3. Gegevens contactpersoon 

• Voorletter(s)*, tussenvoegsel, achternaam* 

• Telefoonnummer, e-mailadres* 
4. Bestuurssamenstelling 

• Voorzitter: voornaam*, tussenvoegsel, achternaam* 

• Secretaris: voornaam*, tussenvoegsel, achternaam* 

• Penningmeester: voornaam*, tussenvoegsel, achternaam* 
5. Als uw organisatie voor de eerste keer subsidie aanvraagt bij de gemeente Beverwijk dan 

hebben wij extra informatie nodig. 

• Een kopie van de oprichtingsakte of statuten* 

• Een kopie van een recent bankafschrift* 

• Een verslag van afgelopen jaar* 

• De jaarrekening of de balans van het afgelopen boekjaar* 
6. Gegevens activiteit 

• Hoeveel subsidie vraagt u aan bij de gemeente Beverwijk? (bedrag)* 

• Wanneer start de activiteit?* 

• Wat is de verwachte einddatum van de activiteit?* 

• Upload de volgende informatie* 
o Een beschrijving van de activiteit(en) waarvoor u subsidie vraagt 
o Het doel dat u met de activiteit(en) wilt halen en het verwachte resultaat 
o Zijn de activiteiten gericht op de inwoners van de gemeente Beverwijk? En 

gericht op de vastgestelde beleidsdoelen van de gemeente? Dit moet u in de 
aanvraag uitleggen 

o De tijd en plaats van de activiteit(en) 
o Een begroting met dekkingsplan voor de kosten van de activiteit(en). Zijn er 

andere  (verwachte) inkomsten? Of heeft u ook andere subsidies of fondsen 
enzovoort aangevraagd? Dan moet u dit laten weten. En aangeven wat de 
stand van zaken is van deze aanvragen 

• Ontvangt u ook een bijdrage van andere overheden? Dan moet u de volgende 
documenten meesturen: 

o Een opgave van subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen die zijn 
ontvangen of zullen worden ontvangen van andere overheden, voor de 
activiteit(en) waarvoor u subsidie vraagt 

o Een ingevulde de-minimisverklaring als u ook andere subsidies of bijdragen 
van overheden heeft ontvangen of aangevraagd 

 
Let op: Geef de documenten een duidelijke titel. 

https://www.eherkenningaanvragen.nl/
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