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   AANVRAAG GEMEENTELIJKE SUBSIDIE 2023 
Professionele organisaties/instellingen 
 
Op deze subsidieaanvraag is de Algemene subsidieverordening 
gemeente Lopik 2018 (ASV) van toepassing. 
 
 
Let op: uw aanvraag moet voor 1 oktober 2022 bij ons aangeleverd zijn. 
 

 
 
 
Betreft aanvraag subsidie voor het subsidiejaar 2023. 

  tot € 5.000 
   € 5.000 tot € 50.000 
   meer dan € 50.000 
 
 
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. 

mailto:gemeente@lopik.nl
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2. Op welke beleidsterrein heeft uw subsidieaanvraag betrekking? 
 
     Algemeen bestuur 

     Openbare orde en veiligheid 

     Economische zaken, recreatie en toerisme 

     Onderwijs 

     Welzijn, sport 

     Werk en inkomen 

     Zorg 

     Natuur, milieu en oudheidkunde 

     Ruimtelijk beleid en volkshuisvesting 

     Verkeer, vervoer, waterstaat 

     Anders, nl. 

    
3. Geef een korte beschrijving van de activiteit/het product waarvoor subsidie 
aangevraagd wordt: 
 

 
 
4. In welke mate is de activiteit/het product gericht op de gemeente Lopik of 
haar inwoners/vindt de activiteit plaats in de gemeente Lopik? 
 
    Volledig 
    Voor ongeveer de helft (in de gemeente Lopik) 
    Voor minder dan de helft (in de gemeente Lopik) 
 
Indien niet volledig gericht op de gemeente Lopik of haar inwoners/in de 
gemeente Lopik, toelichting: 
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• Een beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd en 
de doelstellingen en resultaten die daarmee worden nagestreefd; 

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

5. De subsidie die u aanvraag bedraagt  € 
 

6. De stand van de egalisatiereserve op het moment van aanvraag bedraagt  
NB. Deze vraag hoeft niet ingevuld te worden door de aanvragers voor subsidies onder 
€5.000. 

 
€ 
 
Toelichting: bij beoordeling van subsidieaanvragen boven €5.000 wordt bij de toekenning de 
stand van de egalisatiereserve meegewogen.  

 
7. Bij de aanvraag dient u tevens te overleggen: 
 

   

 
Bijlagen toegevoegd:  
    Beschrijving van activiteiten 
    Begroting/dekkingsplan  
    Indien voor de eerste keer een subsidie wordt aangevraagd, een kopie bijsluiten van de: 
    oprichtingsakte 

• Een begroting en een dekkingsplan van de kosten van activiteiten.  
 
NB Aanvragers van subsidie onder de € 5.000 zijn vrijgesteld van het aanleveren van een 
begroting en een dekkingsplan. 

 
Toelichting: het dekkingsplan bevat een opgave van bij andere bestuursorganen of private 
organisaties of personen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van 
dezelfde activiteiten waarvoor nu subsidie wordt aangevraagd. 

 
Datum aanvraag     Handtekening contactpersoon 
 

   statuten 
   jaarverslag 
   jaarrekening 
   balans van het voorgaande jaar 
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