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   AANVRAAG GEMEENTELIJKE SUBSIDIE 2023 
Vrijwilligersorganisaties 
 
Toelichting: vrijwilligersorganisaties zijn verenigingen of stichtingen die onbe-
taald en onverplicht werk leveren ten behoeve van anderen of van de samen-
leving in het algemeen.  
 
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 sub-
sidie op het juiste rekeningnummer wordt gestort.

mailto:gemeente@lopik.nl
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Toelichting: geef aan wat de activiteit/het product inhoudt, om aan te tonen welk doel of wel-
ke doelgroep met deze activiteit/dit product bereikt wordt. Als er voor meerdere activitei-
ten/producten een aanvraag gedaan wordt, deze alle beschrijven. Indien meerdere doelen of 
doelgroepen zijn ingevuld, dan heeft de gemeente het recht om zelf te bepalen voor welk(e) 
subsidieplafond(s) zij de activiteit laat meetellen.

beschrijving van de activiteit/het product waarvoor subsidi

2. De activiteit is bedoeld voor: 
 
    maatschappelijke participatie van jeugdigen (1) 
    maatschappelijke participatie van ouderen (65+) (2) 
    maatschappelijke participatie van mensen met een beperking (3) 
    ondersteuning van vrijwilligers in de zorg (4) 
    wijk- en buurtbeheer (5) 
    jaarlijks terugkerende evenementen (6) 
 
Toelichting: de subsidie voor vrijwilligersorganisaties is gekoppeld aan doelen en doelgroe-
pen. Per doel of doelgroep is een subsidieplafond (maximum) ingesteld. Aanvragen voor 
hetzelfde doel of dezelfde doelgroep worden naar rato van het aantal deelnemers, leden of 
activiteiten verdeeld. 
 
Een vrijwilligersorganisatie kan voor meerdere doelen of doelgroepen actief zijn. U mag dan 
meerdere doelen of doelgroepen aankruisen. In dit geval dient u bij vraag 4 en/of 5 per doel 
of doelgroep het aantal deelnemers, leden of activiteiten aan te geven. Meer informatie over 
mogelijke doelen of doelgroepen kunt u vinden in de deelverordeningen behorend bij de 
ASV. Deze kunt u vinden op https://lokaleregelgeving.overheid.nl/. 
 
LET OP: subsidieaanvragen voor jeugdsport gaan via het daarvoor bestemde aanvraagfor-
mulier. U vindt deze op de website van de gemeente Lopik via Zorg en inkomen > Subsidie > 
Subsidie aanvragen. 
 
 

3. Korte e aange-
vraagd wordt: 
 
 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/
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4. Aantal leden of unieke deelnemers  
(invullen als bij vraag 2 de doelgroep(en) 1, 2, 3 of 4 is/zijn ingevuld): 

 
Toelichting: unieke deelnemers zijn het aantal verschillende personen die een activiteit 
bijwonen. Iemand die meerdere keren dezelfde activiteit bezoekt, geldt dus als één uniek 
persoon. Wanneer een deelnemer onder meerdere doelgroepen valt kunt u deze maar bij 
één doelgroep mee laten tellen1. 

 

 Doelgroep Aantal unieke leden/deelnemers 
(peildatum 1 juli) 

1 Maatschappelijke participatie van jeugdi-
gen (tot 18 jaar) 

 

2 Maatschappelijke participatie van ouderen 
(vanaf 65 jaar) 

 

3 Maatschappelijke participatie van mensen 
met een beperking  

 

4 Ondersteuning van vrijwilligers in de zorg  

 
Toelichting: het gaat hierbij niet om het aantal bestuursleden maar om het aantal le-
den/deelnemers dat daadwerkelijk deelneemt aan activiteiten die de vrijwilligersorganisatie 
organiseert. Het aantal leden/deelnemers zegt iets over het draagvlak dat de vrijwilligersor-
ganisatie in de Lopikse samenleving heeft en is een belangrijk criterium bij de verdeling van 
de subsidiegelden per subsidieplafond.  

 
5. Aantal activiteiten 
(invullen als bij vraag 2 ‘wijk- en buurtbeheer’ en/of ‘jaarlijkse evenementen’ is/zijn ingevuld): 
 

 Naam acti-
viteit 

Datum 
activiteit 

Omschrijving activiteit Aantal unieke 
deelnemers 

1  
 
 

 
 

 
 
 
 

 

2  
 
 

 
 

 
 
 
 

 

3  
 
 

 
 

 
 
 
 

 

4  
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
Toelichting: unieke deelnemers zijn het aantal verschillende personen die een activiteit bij-
wonen. Iemand die meerdere keren dezelfde activiteit bezoekt geldt dus als één uniek per-
soon.

 
1 De gemeente kan een ledenlijst of een overzicht van unieke deelnemers opvragen. 
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Bijlagen toegevoegd:  

 
Formulier ingevuld en wat nu? Vóór 1 oktober 2022: 

▪ Dit aanvraagformulier kunt u schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethou-
ders, 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. 

6. 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 ge-

meente Lopik, toelichting: 

 

 
Toelichting: subsidie voor vrijwilligersorganisaties is vooral bedoeld om het vrijwilligerswerk 

in Lopik te stimuleren. Activiteiten moeten dan ook structureel in de kernen van de gemeente 

Lopik plaatsvinden.  

 

7. Besteding van de subsidie: 

    Begroting/dekkingsplan/besteding subsidie (vraag 7) 
    Indien voor de eerste keer subsidie wordt aangevraagd, een kopie bijsluiten van de: 
     oprichtingsakte 

 

Toelichting: geef hier een korte financiële toelichting van de activiteit, a.d.h.v. bijvoorbeeld 

een begroting, waarvoor de subsidie bedoeld is. Eventueel kunt u een bijlage toevoegen aan 

dit aanvraagformulier. 

 

8. Datum aanvraag    Handtekening contactpersoon 

 

   

 

    statuten 
    jaarverslag 
    jaarrekening 
    balans van het voorgaande jaar
 

mailto:gemeente@lopik.nl
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR453293
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