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Provincie Fryslân- Wijzigingsformulier  
Met dit formulier meldt u een wijziging in uw project.  Vul het onderstaande in en kruis aan wat 
van toepassing is. 
 

Gegevens Subsidieontvanger 

Alleen invullen in geval particulier. 
Zaaknummer:  
Naam particulier: 
Projectnaam: 
 
Alleen invullen in geval organisatie/bedrijf. 
Zaaknummer:  
Naam organisatie/bedrijf: 
KvK-nummer:  
Projectnaam: 
 

Vink aan welke onderstaande wijziging(en) voor u van toepassing zijn. 

☐  Wijziging van de looptijd (vul alleen vervolgvraag 1 in);  
☐  Grote wijzigingen van meer dan 25% in de begroting (vul vervolgvraag 2 in); 
☐  Wijziging van de activiteit(en); (vul vervolgvragen 2 en 3 in); 
☐  Wijziging van de rechtspersoon/eindbegunstigde (n.a.v. uw verzoek zullen wij u een 
vervolgformulier toezenden); 
☐  Wijziging contactgegevens (vul vervolgvraag 4 in); 

 
Vervolgvragen 

U hoeft alleen de vervolgvragen in te vullen die op uw wijzigingsverzoek van toepassing zijn. Dit 
zijn de vragen waarnaar hierboven bij de door u gekozen optie naar wordt verwezen. 

Vraag 1 Wijziging termijn 

   
1.a Wilt u de startdatum wijzigen? Ja/nee 
 Indien ja, nieuwe begindatum invullen Datum: 
1.b Wilt u de einddatum wijzigen? Ja/nee 
 Indien ja, nieuwe begindatum invullen Datum: 
Wijzigen van de einddatum is alleen mogelijk als daar gegronde redenen voor zijn en moet altijd ter 
goedkeuring aan provincie Fryslân worden voorgelegd. 

 

1.b Toelichting op wijziging termijn. 

Motiveer waarom de datum gewijzigd wordt.  
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Vraag 2 Wijziging projectkosten 

2.a Kostenoverzicht  

Bij een wijziging van de begroting, verzoeken wij u onderstaande tabel in te vullen. Dit hoeft u 
alleen te doen indien er sprake is van afrekening op daadwerkelijke kosten of als u een verzoek 
indient om de activiteiten te laten wijzigen. In uw verleningsbeschikking staat of er wordt 
afgerekend op werkelijke kosten en baten. U kunt ook een vergelijkbaar kostenoverzicht als bijlage 
bijvoegen. Vul de bedragen exclusief btw in, tenzij anders is toegestaan en vermeld dit dan 
duidelijk erbij.  
 

Projectkosten  

 

Oorspronkelijk
e begroting 

Nieuwe/ 
gewijzigde 
begroting 

Gerealiseerde 
kosten 

      €       €       €       

      €       €       €       

      €       €       €       

      €       €       €       

      €       €       €       

      €       €       €       

      €       €       €       

      €       €       €       

      €       €       €       

      €       €       €       

      €       €       €       

      €       €       €       

+ -------------- -------------- -------------- 

Totale kosten €       €       €       

 

2.b Toelichting op kostenoverzicht. 

Geef aan waaruit de wijzigingen bestaan, motiveer waarom deze nodig zijn en licht de 
afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting toe.  
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Vraag 3 Wijziging gesubsidieerde activiteiten. 

Geef hieronder aan waaruit de wijzigingen bestaan en motiveer waarom deze nodig zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vraag 4 Wijziging contactgegevens. 

Vul hieronder de oude en nieuwe contactgegevens in 

Contactgegevens Oud Nieuw 
Bedrijfsnaam/naam 
subsidieontvanger 

  

Straat en 
huisnummer/postbusnummer 

  

Postcode   
Plaats   
Naam contactpersoon   
E-mail contactpersoon   
Telefoon contactpersoon   
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Toelichting van de wijziging 

Hieronder kunt eventueel nog verder uitleggen wat uw wijziging inhoudt en de reden. Dit mag ook 
doormiddel van een bijlage.  

De wijziging houdt in…….. 

 
Verklaring en ondertekening door subsidieontvanger 
Ik verklaar hierbij dat ik:  

 bevoegd ben dit wijzigingsformulier te ondertekenen; 
 dit formulier naar waarheid heb ingevuld. 

 

Naam: 
Datum: 
Handtekening: 
 

 

 

Dit formulier s.v.p. ingevuld, en voorzien van ondertekening sturen aan: 

 Provincie Fryslân  
Afdeling subsidiezaken 
Tweebaksmarkt 52 
8900 HM LEEUWARDEN 

U kunt het formulier en de bijlagen ook mailen aan provincie@fryslan.frl. Denk er dan wel aan dat u het 
formulier heeft ondertekend. Een scan van een ondertekende begeleidende brief accepteren wij ook. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het ons klantcontactcentrum via 
telefoonnummer 058-2925925 of e-mailadres provincie@fryslan.frl. 

 

 


