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Aanvraagformulier  

Groot onderhoud sport 
 

Je  kunt het aanvraagformulier schriftelijk of digitaal indienen. De aanvraag moet voor 1 april van ieder jaar 
retour zijn ontvangen.  
Formulier retour sturen naar: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf 
    Postbus 60 
    8470AB Wolvega 
Of 
    info@weststellingwerf.nl  
 
Het is belangrijk dat je het aanvraagformulier volledig invult. Alleen dan kunnen wij jouw aanvraag in 
behandeling nemen. Bij een onvolledige aanvraag vragen wij aanvullende informatie op. 

 

A. Algemene gegevens  

A.1 Gegevens aanvrager  

Organisatievorm: ☐Stichting 

 ☐Vereniging 

 ☐Onderneming 

 ☐Anders, namelijk 

Naam organisatie/bedrijf:  

Postbus of straat en nummer:  

Postcode:   

Plaats:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

Contactpersoon  

Voor- en achternaam:  

Functie:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

A.2 Overige gegevens aanvrager  

Wat is jouw inschrijfnummer bij 
de Kamer van Koophandel? 

 

A.3 Bankgegevens aanvrager  

Bankrekeningnummer (IBAN):  

Ten naamstelling rekening:  

 

B. Activiteiten  

1. Omschrijving van het uit te voeren groot 
onderhoud: 

 

 

2. Onderbouwing noodzakelijkheid:  
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3. Projectperiode (start- en einddatum): 

 

 

4. Gespecificeerde raming of offerte van 
materiaalkosten (uren worden niet 
gesubsidieerd): 

 

 

5. Begroting eigen financiële inzet (subsidie 
bedraagt max. 50% van 
materiaalkosten): 

 

 

6. Btw verklaring (subsidiebedrag minder 
dan € 20.000,-- dan hieronder een 
verklaring geven. Subsidiebedrag boven 
de € 20.000,- dan in als bijlage de 
verklaring van de belastingdienst een 
verklaring van een accountant 
bijvoegen.): 

7.  

 

Eventuele toelichting: 
 
 
 
 

 

 

 

UITLEG betreffende genoemde punt en in het aanvraagformulier: 

1. Omschrijf het uit te voeren groot onderhoud.  
 

2. Beschrijf waarom jouw onderhoud voldoet aan de definitie van groot onderhoud in art. 5 lid 1 
Subsidieregeling sport gemeente Weststellingwerf 2016:  

a. Groot onderhoud is gericht op elementaire voorzieningen. Motiveer waarom het een 
noodzakelijk voorziening is voor de uitoefening van uw sport. 

b. Beschrijf waardoor het groot onderhoud is ontstaan. 
c. Motiveer de vraag of het onderhoud mogelijk voorkomen had kunnen worden door 

reguliere onderhoud.  
 
3. Beschrijf op welk moment er gestart zal worden met de uitvoering van de werkzaamheden en 

wanneer deze afgerond zijn. 
 
4.  Hoe hoog is het gevraagde subsidiebedrag?  

a. Geef een gespecificeerde raming van de subsidiabele kosten of voeg een offerte waaruit 
duidelijk blijkt welke kosten subsidiabel zijn.  

b. De subsidie groot onderhoud sport heeft uitsluitend betrekking op: 
1. noodzakelijke en primaire materiaalkosten:  
(Maak een onderscheid tussen materiaal kosten en arbeidskosten) 
2. kosten voor derden mogen opgevoerd worden indien zij bijzondere 

werkzaamheden uitvoeren waarvoor materiaal moet worden gebruikt dat 
alleen mag worden bediend door gecertificeerde personen,  
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( indien het wel arbeidskosten betreft motiveer waarom deze worden opgevoerd) 
c. Niet subsidiabele kosten zijn: boetes, gerechtskosten, kosten voor financieringen, leges, 

kosten voor het inhuren van een subsidieadviesbureau of een andere 
subsidiebemiddelaar, vergoedingen voor de inzet van vrijwilligers, kostenpost onvoorzien 
én andere kosten die niet rechtstreeks aan de subsidiabele activiteit toe te rekenen zijn.
   

d. btw is alleen subsidiabel als de aanvrager aantoont dat de btw over de subsidiabele 
activiteiten niet met de fiscus kan worden verrekend. Indien de gevraagde subsidie € 
<bedrag>,-- of meer bedraagt dient het aantonen te gebeuren door middel van een 
verklaring van de belastingdienst of door een verklaring van een accountant. Indien de 
gevraagde subsidie minder dan € <bedrag>,-- bedraagt, dient het aantonen te gebeuren 
door middel van een verklaring op het aanvraagformulier. 

 
5. Maak een begroting op waaruit blijkt wat de eigen financiële inzet is of wat aanvullende 

inkomsten zijn. 
 

6. Btw is alleen subsidiabel als de aanvrager aantoont dat de btw over de subsidiabele activiteiten 
niet met de fiscus kan worden verrekend. Indien de gevraagde subsidie € 20.000,-- of meer 
bedraagt dient het aantonen te gebeuren door middel van een verklaring van de belastingdienst 
of door een verklaring van een accountant. Indien de gevraagde subsidie minder dan € 20.000,-- 
bedraagt, dient het aantonen te gebeuren door middel van een verklaring op het 
aanvraagformulier 

 

C. Verklaring  

Ondergetekende, rechtsgeldig vertegenwoordiger namens de bovenvermelde instelling, verklaart:  

- alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld;  

-  de door de instelling verstrekte gegevens door de gemeente op juistheid en volledigheid 
kunnen worden gecontroleerd. 

 

 

D. Ondertekening  

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:  

Plaats: Datum: 

Naam: Handtekening: 
 
 

 

 

 

 


