Aanvraagformulier

Sport
Je kunt het aanvraagformulier schriftelijk of digitaal indienen. De aanvraag moet voor 15 februari 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:
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Alleen invullen wat van toepassing is op jouw organisatie

deze kolommen door aanvrager in te vullen




aantallen invullen
a) startbedrag

vast

b) leden ouder dan 17 jaar

………..

c) jeugdleden tot en met 17
jaar

.……….
à

leden à

subsidiebedrage totaal
n
€
70,80 = €

€

0,15 = €

jeugdleden €

4,06 = €

d) a.u.b. alleen die gegevens
invullen die op jouw
vereniging van toepassing
zijn:

toeslag

bij bezit van een
kleedaccommodatie

bij bezit van
particuliere velden:
bij bezit van
particuliere tennisbanen:
bij bezit van
particuliere manege:
bij bezit van
particuliere ijsbaan:
bij bezit van
particuliere ijs- en
skeelerbaan

TOTAAL (a + b + c + d=)

1x vaste
basisvergoeding
+
……. kleedkamers à
(géén scheidsrechteren overige ruimten)
veld/velden à
…….
baan/banen à
…….
manege à
.........
baan
à
…….
baan
à
…….

€

614,94 = €

€

202,64 = €

€

682,69 = €

€

506,79 = €

€

341,90 = €

€

341,90 = €

€

5699,78 = €

€

B. Verklaring
Ondergetekende, rechtsgeldig vertegenwoordiger namens de bovenvermelde instelling, verklaart:
- alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld;
- de (jeugd)leden die op dit formulier staan vermeld, actief deelnemen aan de activiteiten van de
Pagina 2 van 3

instelling en hiervoor contributie betalen;
- de door de instelling verstrekte gegevens door de gemeente op juistheid en volledigheid
kunnen worden gecontroleerd.

C. Ondertekening
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:
Plaats:
Naam:
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Datum:
Handtekening:

