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Het bestuur van 

 
Naam organisatie (statutair) : _______________________________________________________ 

Correspondentieadres : _______________________________________________________ 

Postcode en woonplaats : _______________________________________________________ 

E-mailadres secretariaat : _______________________________________________________ 

Inschrijfnummer. Kamer van Koophandel       :   ___________________________________________ 

IBAN rekeningnummer                               :   ___________________________________________ 

 
Verzoekt op grond van de Algemene subsidieverordening Westland 2016 om een investeringssubsidie  
voor het jaar 2024 
 

A. Voor sportaccommodaties: 
 

           Gevraagde subsidie                :   €  _________________________  

            Het gevraagde subsidiebedrag betreft 25% van het totale investeringsbedrag exclusief  BTW van: 

            € __________________ 

 

OF 
 
           B. Voor scoutinggebouwen: 

 
           Gevraagde subsidie                :   €  _________________________  

            Het gevraagde subsidiebedrag betreft 25% van het totale investeringsbedrag inclusief  BTW van: 

            € __________________ 

 
 
Het doel van de subsidie is: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

     
De doelstelling van de organisatie is: 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
Zie de toelichting voor het invullen en indienen van het aanvraagformulier. 

Dit kan voorkomen dat de subsidieaanvraag te laat of onvolledig bij ons wordt ingediend. 
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Contactgegevens voor gemeente Westland met betrekking tot deze aanvraag: 

 
Naam contactpersoon           :  _____________________________________________________ 
  
Telefoonnummer  werk         :  ____________________________      privé : _________________ 
 
E-mailadres                           :  _____________________________________________________ 
 

 
 
Het bestuur verklaart hierbij dat de gegevens die worden overgelegd naar waarheid zijn verstrekt. 
 

Ondertekening: 
 
 
____________________________                                      ____________________________ 
        naam bestuurder / voorzitter1,      naam secretaris / de penningmeester1  
 
 
____________________________                                       ___________________________ 
                (handtekening)                                                                    (handtekening) 
 
 
____________________________,         ________________2023 
(plaats en datum) 

 
 
 
U dient - naast een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier - onderstaande gegevens  
bij te voegen  

 
•  een act iv i tei tenplan  (= invester ingsplan) ;  

•  invester ingsbegrot ing;  

•  f inanc ier ingsbegrot ing;  

•  ontwerptekeningen;  

•  onder l iggende of fer tes .  

 
Bij  een eers te aanvraag moeten, voor zover aanwez ig,  tevens de vo lgende bescheiden worden 

ingeleverd:  

 

•  de opr icht ings- of  st icht ingsakte;  

•  een exemplaar van de statuten;  

•  een overz icht  van de f inanc ië le s i tuat ie op het  moment van de aanvraag, indien moge-

l i jk  in de vorm van een jaarrekening over  het  voorgaa nde boekjaar ,  

zoals  bepaald in art ike l 14  l id 2 onder  d  van de Algemene subs id ieverordening West-

land 2016.  
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HET AANVRAAGFORMULIER MET BIJLAGEN DIENT VÓÓR 1 APRIL 2023 

 IN ONS BEZIT TE ZIJN.  
 

U kunt deze documenten toesturen aan: 
 

E: info@gemeentewestland.nl 
 

OF 
 

Gemeente Westland 

Cluster Beleid / Sub Team Subsidies 
Antwoordnummer 25 
2670 VB  Naaldwijk 

 
 

 
 

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend het aanvraagformulier NIET aan een bij u bekende  
medewerker van de gemeente Westland te sturen.  

 
Door gebruik te maken van de hierboven getoonde mogelijkheden, wordt uw aanvraag op de juiste  

wijze in routing gebracht binnen de gemeentelijke organisatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
LET OP: 

Als de aanvraag niet tijdig in ons bezit is of incompleet door ons is ontvangen, dan dient u er 
rekening mee te houden dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen. 

 

 
 

mailto:info@gemeentewestland.nl
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UITGEBREID INVESTERINGSPLAN 2024 MET MOTIVATIE 
 

 
Naam organisatie  ______________________________________________ 
 

Uitgebreide omschrijving investering 
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Naam organisatie: _______________________________________________________ 

 

INVESTERINGSBEGROTING – INKOMSTEN  

Omschrijving  Begroting 2024 

  

Subsidies:  

Gemeente Westland € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

  

Eigen financiële middelen:  

 € ………………. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

  

Overige financiering  

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 __________________ 

 
Totaal inkomsten: 

€ ……………….. 
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Naam organisatie: _______________________________________________________ 

 

INVESTERINGSBEGROTING - UITGAVEN 

Omschrijving bouwkosten bouwplan Begroting 2024 

  

Bouwkosten gespecificeerd:  

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 

 € ……………….. 
 € ……………….. 
 € ……………….. 
 € ……………….. 
 € ……………….. 
 € ……………….. 
 € ……………….. 
 € ……………….. 
 € ……………….. 
 € ……………….. 
 € ……………….. 
 € ……………….. 
 € ……………….. 
 € ……………….. 
 € ……………….. 
 € ……………….. 
 __________________ 

 
Totaal uitgaven: 

 
€ ……………….. 
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TOELICHTING AANVRAAGFORMULIER VOOR INVESTERINGSSUBSIDIE 2024  

 

Algemeen 

Door middel van dit formulier verzoekt het bestuur van de organisatie in aanmerking te komen voor een incidente-

le investeringssubsidie voor het jaar 2024. De afhandeling van de aanvraag om subsidie zal in het kader van de 

begrotingsbehandeling plaatsvinden. Het formulier moet compleet (dus inclusief de benodigde bijlagen) vóór 1 

april 2023 in ons bezit te zijn. Formulieren die niet, niet op tijd of niet volledig zijn ingevuld of waarvan verplichte 

bijlagen ontbreken kunnen niet in behandeling worden genomen. Indien voor de beoordeling van de aanvraag, 

aanvullende of andere gegevens of bescheiden nodig zijn, kunnen deze opgevraagd worden.  
 

U wordt gevraagd om de aanvraag met de daarbij behorende bijlagen vóór 1 april 2023 in te leveren. Deze dead-

line wordt gehanteerd omdat uw aanvraag tot het verkrijgen van incidentele investeringssubsidie intern dient te 

worden beoordeeld en vervolgens wordt meegenomen in de voorbereiding op en behandeling van de gemeente-

begroting 2024 die in november 2023 plaatsvindt.  Berichtgeving over het al dan niet honoreren van uw aanvraag 

vindt dan ook pas plaats na de begrotingsraad van november 2023.  

 

Indien de organisatie de gevraagde gegevens op een andere overzichtelijke wijze beschikbaar heeft (zoals: begroting;  

jaarrekening, investeringsplan), dan kunnen deze worden bijgevoegd en volstaat een verwijzing daarnaar.  

 

Gegevens organisatie 
Naam organisatie (statutair) : de naam van de organisatie zoals vermeld in de statuten 

 

Correspondentieadres : het postadres van het secretariaat 

 

E-mailadres secretariaat : het e-mailadres van het secretariaat  

 

Gevraagde subsidie : vul hier in hoeveel subsidie de organisatie vraagt 

 

Doel van de subsidie :  korte omschrijving van het investeringsplan 

 

De doelstelling van de  

organisatie : de doelstelling zoals opgenomen in de statuten van de organisatie 

 

Inschrijfregister Kamer van  : het nummer waaronder uw organisatie staat ingeschreven bij het KvK 

Koophandel 

  

Contactgegevens : de naam en contactgegevens van een persoon uit de organisatie die tijdens 

kantooruren te bereiken is en vragen kan beantwoorden over de overge-

legde stukken 

 

IBAN rekeningnummer : het rekeningnummer waar de subsidie naar kan worden overgemaakt. Dit 

nummer kan worden gevonden op het bankafschrift of – bij internetbankie-

ren – op de site van de bank. 
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Ondertekening 

Het formulier dient ondertekend te worden door de op het formulier aangegeven functionarissen. Niet of onvolledig 

ondertekende aanvraagformulieren kunnen niet in behandeling worden genomen. 

 

Investeringsplan 2024 

Het investeringsplan ofwel bouwplan dient een goede weergave te zijn van de investering die de organisatie in het 

betreffende subsidiejaar wenst uit te voeren. Het plan vormt de basis voor de te maken overeenkomst tussen de 

gemeente en de organisatie en is dus ook de basis voor de berekening van het te verlenen subsidiebedrag.  

 

Investeringsbegroting 2024 

Indien de organisatie subsidie aanvraagt moet een investeringsbegroting worden ingediend.  

De investeringsbegroting – inkomsten - is het financieringsplan, de dekking voor de kosten van de investering. 

Deze dekking kan bestaan uit gemeentelijke subsidie, eigen financiële middelen, eventuele (bank)leningen etc. De 

investeringsbegroting – uitgaven – is een specificatie van alle bouwkosten. Ook de uren zelfwerkzaamheid kunt u 

hier opvoeren á € 25,- per uur. 

 

Vaststelling investeringssubsidie 

U dient de aanvraag tot definitieve vaststelling van de investeringssubsidie binnen 3 maanden na beëindiging van 

de investeringsactiviteiten in te dienen. Ter verduidelijking: indien een subsidie wordt verstrekt voor het jaar 2024, 

dient u vóór 1 april 2025 de aanvraag tot vaststelling te hebben ingediend. 

Voor de aanvraag tot vaststelling moet gebruik worden gemaakt van het vastgestelde aanvraagformulier dat van 

de website kan worden gedownload. 

 

De aanvraag tot subsidievaststelling bevat in ieder geval de volgende gegevens (4:45 Algemene wet bestuurs-

recht): 

- een door het bestuur gewaarmerkt inhoudelijk verslag van de gesubsidieerde investering waarin in ieder 

geval de volgende onderdelen zijn opgenomen: 

a) beschrijving van de aard en omvang van de investering; 

b) vergelijking van de nagestreefde en gerealiseerde doelstelling; 

c) een toelichting op de eventuele verschillen; 

- een door het bestuur gewaarmerkt rekening van baten en lasten; 

- kopie facturen van de gemaakte kosten. 

 


