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samenwerkingssubsidie aanvragen 

Met dit formulier vraagt u als vereniging/organisatie subsidie aan voor een samenwerkings-

project onder de noemer van Landgraaf Verbindt.  

Let op: sla het lege formulier eerst op, en vul het daarna in. Anders gaan uw ingevulde gegevens 

verloren. 

Gegevens aanvrager 

Gegevens rechtspersoon 

Naam organisatie : 

Nr. Kamer van Koophandel : 

Straatnaam en huisnummer : 

Postcode en plaats : 

Rekeningnummer 

organisatie : 

Gegevens aanvrager (bevoegd vertegenwoordiger) 

Voorletters : 

Tussenvoegsels : 

Achternaam : 

Straatnaam en huisnummer : 

Postcode en plaats : 

Telefoonnummer : 

E-mailadres : 

Gegevens project 

Naam project : 

Omschrijving van project : 

Start-/ einddatum : 
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Samenwerking 

Wie zijn de samenwerkende partijen? 

Wat is het doel van het initiatief en de samenwerking? 

Welk belang heeft iedere partij in de samenwerking? 
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Zijn er concrete afspraken gemaakt in de samenwerking? Zo ja, welke? 

Wat is de maatschappelijke waarde van dit plan voor de Landgraafse samenleving? 

In hoeverre verschilt dit project van uw kernactiviteiten? 

Is er budget nodig om dit plan te starten? 

    Ja      Nee 
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Waarvoor wordt het budget ingezet? 

Hoe wordt de samenwerking na het project geborgd na het benutten van de subsidie? Beschrijf de 

continuïteit van de samenwerking. 

Opmerking en eventuele toelichting 
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Ondertekening  

Plaats,   datum   Handtekening aanvrager 

  

 

 

 

    

 

 

 

Meenemen/opsturen  

- Volledig ingevulde en ondertekende aanvraag; 

- Kopieën van geldig identiteitsbewijs van ondertekenaar; 

- Uittreksel van de kamer van Koophandel; 

- Een begroting van het project. 

Als de aan te leveren gegevens niet of niet volledig worden ingediend, kan uw aanvraag buiten 

behandeling worden gelaten.  

 

Adresgegevens 

Gemeente Landgraaf 

t.a.v. afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling 

Postbus 31000 

6370 AA Landgraaf 
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