
 

 

Aanvraagformulier eenmalige subsidie investeringsbudget  
Leest u eerst de toelichting (kaders, voorwaarden en procedure) voordat u  de aanvraag 
indient. 

 

Aanvraag 

Aanvraag betreft  voorlopige aanvraag 

 definitieve aanvraag 

 

Aanvrager 

Naam  

Voorna(a)m(en)  

Naam organisatie/bedrijf  

Straat en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

KvK-nummer  

Bankrekeningnummer  

 

Subsidie 

Gevraagde subsidie €  

 

Toelichting aanvraag 

Geef een korte omschrijving 
van uw idee 

 
 
 

Wat wil u hiermee bereiken? 
(doel) 

 
 
 

Wie wilt u bereiken? 
(doelgroep) 

 
 
 

 

Hoe wilt u het aanpakken? 
 

 
 

Wat is de planning?  
 

Waar vindt het plaats?  
 

 
 
 
 
 



 

 

 

Hoe zorgt u voor steun van 
inwoners in de betrokken 
wijken, buurten en kernen? 

 
 
 
 
 

 

Organisatie 

Omschrijf de (verdeling van de 
)verantwoordelijkheden, taken 
en  afspraken met eventuele 
samenwerkingspartners, 
mede-aanvragers, vrijwilligers 
ed. 

 
 
 
 
 

 

Financiering 

Wat zijn de kosten? Geef een 
korte toelichting. 

 
 
 
 
 

 

Hoe betaalt u het initiatief? 
 

  
 
 

Wie betaalt er mee? 
 

 

Welk deel wilt u laten 
subsidiëren en waarom 
 
 

 

 

Hoe wordt het initiatief 
vervolgd als u na één jaar 
geen subsidie meer krijgt? 
 
 

 

 
 

Verklaring en ondertekening 
 ik verklaar dat alle vragen naar waarheid zijn ingevuld 

 ik heb kennis genomen van de toelichting 

 ik heb de gevraagde bijlagen toegevoegd 
 
 

Hoe nieuw is het initiatief? 
Hebben deze activiteiten 
eerder plaatsgevonden? 

 
 
 
 
 



 

 

 

Datum  

Handtekening  
 
 

Aantal bijlagen  

 

Toe te voegen bijlagen 
 begroting 

 activiteitenplan 
 
U kunt uw volledige aanvraag e-mailen naar: stadhuis@woerden.nl 
 
Of sturen naar: 
Gemeente Woerden 
Postbus 45 
3440 AA Woerden 
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