
 

 

 

 

gemeente 
WOERDEN 

Aanvraagformulier voor subsidies onder de €10.000 

• Op deze subsidieaanvraag is de laatste versie van de ASV (Algemene Subsidieverordening)
Gemeente Woerden van toepassing.

• De subsidie is bedoeld voor een sociaal maatschappelijke algemene voorziening in het sociaal
domein in gemeente Woerden.

• De aanvraag moet uiterlijk op 1 september zijn ingediend voor het komende jaar.

Aanvrager 

Naam organisatie 

Adres organisatie 

KvK-nummer organisatie 

Giro- of bankrekeningnummer 
organisatie 

Naam contactpersoon 

E-mailadres contactpersoon

Telefoonnummer 
contactpersoon 

Aanvraag 

Aangevraagd bedrag € 

Subsidiejaar 

Toelichting aanvraag 

Voor welke dienst(en) of 
activiteit(en) wordt de subsidie 
gebruikt?* 

*Mocht u meer dan twaalf regels aan tekst hebben, stuur deze tekst dan als bijlage mee met dit
aanvraagformulier. Let op: aanvraagformulier gaat verder op de volgende pagina. 



 

gemeente 
WOERDEN 

Aan welk(e) 
maatschappelijke thema(‘s) 
en effecten uit de 
subsidiewijzer leveren de 
diensten of activiteiten een 
bijdrage?* 

Voor welke doelgroep zijn de 
diensten of activiteiten? 

Hoeveel inwoners nemen er 
deel? 

*Mocht u meer dan twaalf regels aan tekst hebben, stuur deze tekst dan als bijlage mee met dit 
aanvraagformulier.

Let op: aanvraagformulier gaat verder op de volgende pagina. 
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Op welke vraag of behoefte 
van de doelgroep speelt het 
aanbod in?* 

Geef een korte beschrijving 
van hoe u de diensten en 
activiteiten uitvoert (hoe vaak, 
waar, met wie, hoe etc.)* 

Op welke manier werkt u 
samen met andere 
organisaties, zoals 
WoerdenWijzer en/of 0e, 1e 
en 2e lijnvoorzieningen?* 

*Mocht u meer dan twaalf regels aan tekst hebben, stuur deze tekst dan als bijlage mee met dit 
aanvraagformulier.

Let op: aanvraagformulier gaat verder op de volgende pagina. 
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Op welke manier 
onderscheiden de diensten of 
activiteiten zich van anderen 
die zich met hetzelfde thema 
bezighouden?* 

Wat zijn de bedoelde 
effecten en resultaten en 
eventuele neveneffecten van 
de diensten of activiteiten en 
hoe worden die zichtbaar 
gemaakt (tellen en 
vertellen)?*

Wat hebben jullie nodig op 
het gebied van afstemming, 
samenwerking, advies en 
ondersteuning van de 
gemeente?* 

*Mocht u meer dan twaalf regels aan tekst hebben, stuur deze tekst dan als bijlage mee met dit 
aanvraagformulier.

Let op: aanvraagformulier gaat verder op de volgende pagina. 
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Toe te voegen bijlagen

• Beknopte en overzichtelijke begroting

• Afschriften statuten*
• Beschrijving organisatievorm*
• Actuele opgave bestuurssamenstelling*
• Jaarverslag, jaarrekening en balans voorgaand jaar*
• Adres van de subsidieaanvrager*

Ondertekening 

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld: 

Datum 

Handtekening 

Aantal bijlagen 

Stuur het ingevulde formulier naar: 
Gemeente Woerden 
Postbus 45 
3440 AA Woerden 

U kunt het formulier met bijbehorende bijlagen ook e-mailen naar: gemeentehuis@woerden.nl. 

* deze bijlagen voegt u alleen toe als u voor de eerste keer een subsidie aanvraagt bij de gemeente. Heeft u
eerder een aanvraag gedaan? Dan hoeft u deze bijlagen niet toe te voegen.
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