Afdeling Publieksdiensten / Team Vergunningen

Aanvraagformulier Subsidieregeling sport Brunssum
Aan burgemeester en wethouders van de Gemeente Brunssum
Gegevens organisatie
Let op, deze gegevens dienen overeen te komen met de gegevens die bekend zijn bij de Kamer van Koophandel (KvK).
Naam organisatie:
KvK-nummer:
Postcode:
Straatnaam en huisnummer:
Vestigingsplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Bankrekeningnummer (IBAN):

Gegevens aanvrager
Naam aanvrager:
Bestuursfunctie aanvrager:

Gegevens correspondentieadres
Alleen invullen indien deze afwijken van bovenstaande gegevens.
Postcode:
Straatnaam en huisnummer:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Gegevens subsidieaanvraag
Voor welk jaar vraagt u subsidie aan?
Aantal leden
Onder lid wordt verstaan: een contributie betalend lid, dat actief deelneemt aan de door de vereniging
georganiseerde sport en ingeschreven staat bij de overkoepelende sportbond.
Hoeveel leden heeft u op dit moment die woonachtig zijn in Brunssum?
Hoeveel leden heeft u op dit moment die niet woonachtig zijn in Brunssum?
Voeg als bijlage toe:


Volledige ledenlijst met daarbij aangegeven waar de leden woonachtig zijn.

Huurkosten
Enkel in te vullen door zaalsportverenigingen.
Hoeveel huurkosten verwacht u komend jaar te maken voor gemeentelijke accommodaties?
Activiteitenoverzicht
Welke activiteiten organiseert uw organisatie komend jaar? Hierbij gaat het om activiteiten die inwoners
stimuleren om te sporten en het bevorderen van een actieve en gezonde leefstijl.
Voeg als bijlage toe:



Een lijst met de activiteiten die u komend jaar gaat organiseren. Geef hierbij duidelijk aan wat de
beschrijving, het doel en het beoogd resultaat is per activiteit.
Voeg een begroting toe voor de kosten en opbrengsten van de activiteiten die u komend jaar gaat
organiseren.

Ondertekening
Bent u nog niet bekend bij de gemeente als bestuurslid (bijv. u bent recent bestuurslid geworden) of bent u niet
bevoegd (bijv. u bent geen bestuurslid, maar gewoon lid van de vereniging) binnen uw organisatie om deze
aanvraag in te vullen? Voeg dan een verklaring van de bestuursleden toe waaruit blijkt dat u deze
subsidieaanvraag mag indienen.
Naam:
Datum:
Woonplaats:

Handtekening:

