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   AANVRAAG GEMEENTELIJKE SUBSIDIE 2023 
Sportverenigingen 
 
Toelichting: een sportvereniging is een vereniging die zich uitsluitend of in 
hoofdzaak het sporten in verenigingsverband ten doel stelt. Subsidie kan 
worden verstrekt aan sportverenigingen zodat zij sportactiviteiten, met een 
lokaal karakter, voor jeugdigen (<18 jaar) kunnen aanbieden. 
 
 
 
Let op: uw aanvraag moet voor 1 oktober 2022 bij ons aangeleverd zijn. 
 

 
 
 
Betreft aanvraag jaarlijkse subsidie voor het subsidiejaar 2023 
Op deze subsidieaanvraag is de Algemene subsidieverordening gemeente Lopik 2018 
(ASV) van toepassing. 

 
 
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 
correspondentie van de gemeente bij de juiste persoon terecht komt en betaling van de 
subsidie op het juiste rekeningnummer wordt gestort.
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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 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 gemeente Lopik 
2018 (https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR453293) en de deelverordening 
Subsidieregeling Jeugdsport (https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR453316/). 
Voor vragen kunt u mailen naar gemeente@lopik.nl of bellen met 0348-559955. 

2. Korte beschrijving van de activiteit/het product waarvoor subsidie 
aangevraagd wordt: 
 

  
  
3. Aantal jeugdleden:  
 
Aantal jeugdleden op 1 september 2022  

   oprichtingsakte        
   statuten 
   jaarverslag 
   jaarrekening 
   balans van het voorgaande jaar 

 
Bijlagen toegevoegd:  
    Indien de aanvrager voor de eerste keer subsidie aanvraagt, een kopie bijsluiten van de: 
 

 

Toelichting: een jeugdlid is een persoon tot 18 jaar (t/m 17 jaar) die lid is van een in de 
gemeente Lopik gevestigde sportvereniging. De peildatum voor bepaling van de leeftijd tot 
18 jaar is 1 september in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag 
betrekking heeft. 

 
4. Gaat het om binnen of buitensport? 
 
 
 
 
5. Datum aanvraag    Handtekening contactpersoon 
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