AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING INVESTERINGSSUBSIDIE
SPORTACCOMMODATIES 2021

Het bestuur van
Naam organisatie (statutair) : _______________________________________________________
Correspondentieadres

: _______________________________________________________

Postcode en woonplaats

: _______________________________________________________

E-mailadres secretariaat

: _______________________________________________________

IBAN rekeningnummer

: ______________________________

Verzoekt op grond van de Algemene subsidieverordening Westland 2016 om vaststelling van
de voor 2021 verleende investeringssubsidie.
Verleende subsidie

€ ____________________________

Vast te stellen subsidie

€ ____________________________

N.B.: Het vast te stellen bedrag kan niet hoger zijn dan de verleende investeringssubsidie.

Contactgegevens voor gemeente Westland met betrekking tot dit formulier:
Naam Contactpersoon

: _____________________________________________________

Telefoonnummer (overdag)

: _____________________________________________________

E-mailadres

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

AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING INVESTERINGSSUBSIDIE
SPORTACCOMMODATIES 2021

Ondertekening
__________________________
(plaats)

__________________________2021/2022
(datum)

de bestuurder / voorzitter,

de secretaris / de penningmeester,

____________________________
(naam

______________________________
(naam)

____________________________
(handtekening)

______________________________
(handtekening)

U dient bijgevoegde formulieren volledig in te vullen en binnen drie maanden na beëindiging van de investeringsactiviteiten in te leveren.
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 subsidie lager of op nihil kan worden vastgesteld.

U dient de formulieren op te sturen naar:
Gemeente Westland
Cluster Beleid
Sub Team Subsidies
Investeringssubsidie
Antwoordnummer 25
2670 VB Naaldwijk
of
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E: info@gemeentewestland.nl

AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING INVESTERINGSSUBSIDIE
SPORTACCOMMODATIES 2021

Naam organisatie

: …..……………………………………………………………..…….

Naam investeringsplan

: ………………………………………………………………………
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INVESTERINGSVERSLAG

(BESCHRIJVING GEREALISEERD RESULTAAT)

AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING INVESTERINGSSUBSIDIE
SPORTACCOMMODATIES 2021

Naam organisatie

: …..……………………………………………………………..…….

Naam investeringsplan

: ………………………………………………………………………

FINANCIEEL VERSLAG (GEREALISEERDE) - INKOMSTEN
Fondsen / sponsoren:
€
€
€
€
€
€
€
€
Subsidies:
Gemeente Westland

€
€
€
€
€
€

Overige inkomsten:
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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Totaal inkomsten

€

AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING INVESTERINGSSUBSIDIE
SPORTACCOMMODATIES 2021
Naam organisatie

: …..……………………………………………………………..…….

Naam investeringsplan

: ………………………………………………………………………

FINANCIEEL VERSLAG (GEREALISEERDE) - UITGAVEN
Investeringskosten:
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Pagina5

Totaal uitgaven:

€

AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING INVESTERINGSSUBSIDIE
SPORTACCOMMODATIES 2021

TOELICHTING VASTSTELLING INVESTERINGSSUBSIDIE 2021
Algemeen
Door middel van dit formulier verzoekt het bestuur van de organisatie om vaststelling van de voor 2021
verleende investeringssubsidie. Het formulier moet compleet binnen drie maanden na beëindiging
van de investeringsactiviteiten worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.
Indien de organisatie de gevraagde gegevens op een andere overzichtelijke wijze beschikbaar heeft (zoals: balans;
jaarrekening, activiteitenverslag), dan kunnen deze worden bijgevoegd en volstaat een verwijzing daarnaar.

Mocht uit de formulieren blijken dat de gesubsidieerde activiteiten niet of niet geheel zijn uitgevoerd, dan
kan de subsidie lager worden vastgesteld en kan een evenredig deel worden teruggevorderd. In de
beschikking subsidieverlening staat vermeld voor welke activiteiten de subsidie is verleend.

Gegevens organisatie
Naam organisatie (statutair)
Correspondentieadres
E-mailadres secretariaat

:
:
:

de naam van de organisatie zoals vermeld in de statuten.
het postadres van het secretariaat.
het e-mailadres van het secretariaat.

IBAN rekeningnummer

:

het rekeningnummer van de organisatie.

Verleende subsidie 2021:
Vast te stellen subsidie:

vul hier in hoeveel subsidie in 2021 aan de organisatie is verleend;
vul hier in hoeveel subsidie de organisatie verzoekt om vast te stellen.

Contactpersoon

:

een persoon uit de organisatie die tijdens kantooruren te bereiken is
en vragen kan beantwoorden over de overgelegde stukken.

Telefoonnummer

:

het telefoonnummer waarop deze contactpersoon overdag te
bereiken is.

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.
Wat in te vullen en aan te leveren?
Uw organisatie dient ieder geval onderstaande formulieren in te vullen en aan te leveren.
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aanvraagformulier subsidievaststelling

uitgebreid
investeringsverslag

financieel verslag
met een adequate toelichting

Investeringsverslag
Het verslag dient een goede beschrijving te geven van de gerealiseerde investering en moet vergelijkbaar zijn met de bij de aanvraag ingediende investeringsomschrijving.

