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Let op: uw aanvraag moet voor 1 oktober 2022 bij ons aangeleverd zijn.  
 

AANVRAAG GEMEENTELIJKE SUBSIDIE 2023 
Beweeg- en sportactiviteiten voor 55-plussers 

 
Betreft aanvraag subsidie voor het subsidiejaar 2023 
 
LET OP: subsidieaanvragen voor jeugdsport en vrijwilligersorganisaties gaan via de daarvoor 
bestemde aanvraagformulieren. U vindt deze op de website van de gemeente Lopik via Zorg 
en inkomen > Subsidie > Subsidie aanvragen. 

 
 
1. Contactgegevens 
 
Naam organisatie  
 
Naam contactpersoon 
 
Adres  
 
Postcode   Plaats   
 
Telefoonnummer  
 
Mobiel telefoonnummer  
 
E-mailadres contactpersoon  
 
IBAN rekeningnummer    
 
Tenaamstelling rekeningnummer  
 
Toelichting: geef wijzigingen in deze gegevens direct door via gemeente@lopik.nl, zodat cor-
respondentie van de gemeente bij de juiste persoon terecht komt en betaling van de subsidie 
op het juiste rekeningnummer wordt gestort.

mailto:gemeente@lopik.nl


Wij beoordelen uw aanvraag op basis van de volgende criteria: 
1. De activiteiten zijn gericht op bewegen of sporten. 
2. De activiteiten zijn gericht op 55-plussers. 
3. De activiteiten zijn gericht op inwoners van Lopik. 
4. De activiteiten vinden structureel plaats in gemeente Lopik 
5. Bij inzet van professionele begeleiding is sprake van een marktconform tarief. De totale 

uitgaven staan in redelijke verhouding tot het aantal deelnemers en de frequentie van de 
activiteiten. 

6. De activiteiten zijn nieuw in Lopik. 
7. De activiteiten bereiken tenminste 10 deelnemers. 
8. De activiteiten worden tenminste maandelijks georganiseerd. 

 
Ook is de Algemene Subsidieverordening gemeente Lopik 2018 (ASV) van toepassing. 

 
2. Geef een korte beschrijving van de activiteiten/producten waarvoor subsidie 
wordt aangevraagd: 
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Toelichting: de activiteit die u aanbiedt is gericht op bewegen of sporten. Voor andere activitei-
ten kunt u niet in aanmerking komen binnen deze subsidieregeling. 

  
3. Hoeveel deelnemers aan de activiteit zijn naar verwachting 55-plussers (peilda-
tum 1 juli 2023)? 
 
    75 procent van de deelnemers of meer is 55-plusser 
    Minder dan 75 procent van de deelnemers is 55-plusser 
 
Toelichting: u komt niet in aanmerking voor subsidie wanneer minder dan 75 procent van de 
deelnemers 55-plusser is. 55-plussers zijn inwoners van de gemeente Lopik die op 1 juli 2023 
55 jaar zijn of ouder.  

 
 4. Hoeveel deelnemers aan de activiteit wonen naar verwachting buiten de ge-
meente Lopik? 
 
    75 procent van de deelnemers of meer is woonachtig in de gemeente Lopik 
    Minder dan 75 procent van de deelnemers is woonachtig in de gemeente Lopik 
 
Toelichting: u komt niet in aanmerking voor subsidie wanneer minder dan 75 procent van de 
deelnemers woonachtig is in de gemeente Lopik.
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 (indien van toepassing)

 Omschrijving uitgaven Uitgaven in € 
1  € 
2 € 
3  € 
4  € 
 
Tarief per uur voor de inzet van professionele begeleiding: €            

5. Heeft u deze activiteit georganiseerd in voorgaande jaren of organiseert u deze 
activiteit voor het eerst in 2023? 

 �
    Wij organiseren deze activiteit voor het eerst in 2023. 
    Wij hebben deze activiteit ook in de periode 2017-2022 georganiseerd. 
 
Toelichting: indien u deze activiteit ook organiseerde in voorgaande jaren, komt u niet in aan-
merking voor subsidie m.b.t de aanschaf of vervanging van materiaal. Ook hebben aanvragen 
voor nieuwe activiteiten voorrang op aanvragen voor reeds bestaande activiteiten. 

 
 
6. Verwacht aantal deelnemers: 
 
 Activiteit Aantal deelnemers 
1 
2  
3 
4  
 
Toelichting: geef aan hoeveel deelnemers u per activiteit verwacht. Het aantal deelnemers is 
van invloed op de verdeling van de subsidiegelden. Aanvragen voor activiteiten met tenminste 

10 deelnemers hebben voorrang op aanvragen voor activiteiten met minder dan 10 deelnemers. 
 
 
7. Waar en hoe vaak vindt de activiteit plaats? 
 
 Activiteit Waar Hoe vaak 
1    
2    
3    
4    
 
Toelichting: geef aan waar en hoe vaak de activiteit plaatsvindt. De locatie en frequentie van de 
activiteiten is van invloed op de verdeling van de subsidiegelden. Aanvragen voor activiteiten 
met een hoge frequentie (wekelijks, tweewekelijks) hebben voorrang op aanvragen voor activi-
teiten met een lagere frequentie (maandelijks, tweemaandelijks, ieder half jaar etc.). Activiteiten 

die niet structureel in gemeente Lopik plaatsvinden, komen niet in aanmerking voor subsidie. 
 
 
8. Geef een overzicht van de te verwachten uitgaven en inkomsten voor de orga-
nisatie van de activiteit in 2023: 
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Formulier ingevuld en wat nu? Vóór 1 oktober 2022: 

▪ Dit aanvraagformulier kunt u schriftelijk indienen bij het college van Burgemeester en 
Wethouders, Postbus 50, 3410 CB te Lopik. 

▪ U kunt de ingevulde en ondertekende aanvraag ook mailen naar: gemeente@lopik.nl  
▪ Heeft u de bijlagen toegevoegd? 

 
Uiterlijk 31 december 2022 zult u bericht krijgen over onze beslissing. Indien van toepassing zal 
er tussentijds overleg plaatsvinden tussen uw organisatie en de gemeente. 
 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Algemene Subsidieverordening 2018: 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR453293. Voor overige vragen 

kunt u mailen naar gemeente@lopik.nl of bellen met 0348-559955. 

 
Bijlagen toegevoegd:  
    Begroting/dekkingsplan/besteding subsidie (vraag 8) 
    Indien voor de eerste keer subsidie wordt aangevraagd, een kopie bijsluiten van de: 
     oprichtingsakte 

    statuten 
    jaarverslag 
    jaarrekening 
    balans van het voorgaande jaar 

Toelichting: bij inzet van professionele begeleiding is het van belang dat sprake is van een 
marktconform tarief. Ook moeten het tarief en de totale uitgaven in redelijke verhouding staan 
tot het te verwachten aantal deelnemers en de frequentie van de activiteiten. 

 
 
 Omschrijving inkomsten Inkomsten in € 
1  € 
2  € 
3  € 
4  € 
 
Toelichting: U kunt ook een begroting bij deze aanvraag voegen, waarin uitgaven en inkomsten 
vermeld staan. 
 

 
9. De subsidie die u aanvraagt, bedraagt € 
 
Toelichting: houd u er rekening mee dat het gevraagde bedrag niet altijd toegekend zal worden.  

 
 
10. Datum aanvraag    Handtekening contactpersoon 
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https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR453293
mailto:gemeente@lopik.nl

	Tekst1: 
	Tekst2: 
	Tekst3: 
	Tekst4: 
	Tekst5: 
	Tekst6: 
	Selectievakje1: Off
	Selectievakje2: Off
	Selectievakje3: Off
	Selectievakje4: Off
	Selectievakje5: Yes
	Selectievakje6: Off
	Tekst12: 
	Selectievakje7: Off
	Selectievakje8: Off
	Selectievakje9: Off
	Selectievakje10: Off
	Selectievakje11: Off
	Selectievakje12: Off
	Selectievakje13: Off
	beschrijving activiteiten/producten: 
	Omschrijving uitgave 1: 
	Omschrijving uitgave 2: 
	Bedrag2: 
	Bedrag1: 
	Omschrijving uitgave 3: 
	Bedrag3: 
	Omschrijving uitgave 4: 
	Bedrag4: 
	Keuzelijst1: [V]
	Tekst7: 
	Tekst8: 
	Tekst9: 
	Tekst10: 
	Activiteit deelnemers1: 
	Activiteit deelnemers2: 
	Activiteit deelnemers3: 
	Activiteit deelnemers4: 
	Aantal deelnemers1: 
	Aantal deelnemers2: 
	Aantal deelnemers3: 
	Aantal deelnemers4: 
	Activiteit1: 
	Activiteit2: 
	Activiteit3: 
	Activiteit4: 
	Activiteit waar1: 
	Activiteit waar2: 
	Activiteit waar3: 
	Activiteit waar4: 
	Hoe vaak 1: 
	Hoe vaak 2: 
	Hoe vaak 3: 
	Hoe vaak 4: 
	Omschrijving inkomsten 1: 
	Omschrijving inkomsten 2: 
	Omschrijving inkomsten 3: 
	Omschrijving inkomsten 4: 
	Inkomsten 1: 
	Inkomsten 2: 
	Inkomsten 3: 
	Inkomsten 4: 
	Bedrag aanvraag subsidie: 
	Datum aanvraag: 
	Tarief per uur: 


