
Gegevens

Gegevens aanvrager

Naam organisatie/vereniging

Naam contactpersoon/bestuurslid man vrouw

Voorletters

Postadres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer (overdag)

E-mail contactpersoon

IBAN nummer

Subsidiegrondslagen

Welke subsidiegrondslag is op uw aanvraag van toepassing?

 Subsidie op basis van jeugdleden.

Geef hier een beschrijving van de activiteit(en)/prestatie(s) waar u subsidie voor aanvraagt.

Wanneer vind(t)(en) de activiteit(en)/prestatie(s) in 2017 plaats? 

Voorwaarden en verantwoording

•	 Aanvraag door vrijwilligersorganisatie, die op basis van jeugdleden wordt gesubsidieerd door de gemeente Laarbeek  
(Subsidieprogramma Maatschappelijk Domein 2016-2019).

•	 De organisatie zet zich maatschappelijk in voor de Laarbeekse, zorgzame samenleving.
•	 De aanvraag voor een aanvullende subsidie moet uiterlijk 1 maart 2017 ontvangen zijn.
•	 De gemeente ontvangt uiterlijk vier weken na de activiteit(en) beeldmateriaal van de maatschappelijke inzet (bv. foto’s, filmpje of pu-

bliciteit). Als dit beeldmateriaal NIET gebruikt mag worden door de gemeente, vermeld dit dan bij het aanleveren van beeldmateriaal.
•	 Mocht de activiteit onverhoopt niet doorgaan, dan dient u dit te melden.

Aanvraagformulier 
10% extra subsidie voor 
maatschappelijke inzet 2017
Subsidieprogramma Maatschappelijk Domein
voor de periode 2016-2019



Ondertekening

Naar waarheid ingevuld door:

Naam organisatie/vereniging

Naam bestuurslid

Functie

Plaatsnaam

Datum

Dit aanvraagformulier is ook te downloaden en in te vullen op de website: www.laarbeek.nl.

U kunt het aanvraagformulier vóór 1 maart 2017 ondertekend opsturen naar:
Gemeente Laarbeek, Antwoordnummer 5016, 5740 ZX Beek en Donk

Toelichting

Subsidieprogramma Maatschappelijk Domein 2016-2019
In het subsidieprogramma wordt het belang van actieve jeugd onderstreept en zijn de subsidiebedragen per jeugdlid met 10% verhoogd. 
Daarnaast biedt de gemeente vrijwilligersorganisaties die op basis van jeugdleden worden gesubsidieerd, de mogelijkheid om maximaal 
10% extra subsidie te verkrijgen. De organisatie moet daar wel iets extra’s voor doen, dat ten goede komt aan de Laarbeekse zorgzame 
samenleving. Bij voorkeur zijn bij de voorbereiding en uitvoering jeugdleden betrokken. De activiteiten van het plusaanbod worden 
jaarlijks door vertegenwoordigers vanuit de verenigingen, een lid van de Wmo-raad en de gemeente beoordeeld. Eventuele wijzigingen 
worden voor het daarop volgende jaar in overleg met de (vertegenwoordigers van) organisaties bepaald. De vertegenwoordigers worden 
gezamenlijk bepaald in het overleg met sportverenigingen (voor- en najaar).

Hoe vraag je als vereniging extra subsidie aan?
•	 Voor het indienen van uw subsidieaanvraag gebruikt u dit aanvraagformulier.
•	 Stuur het aanvraagformulier voor 1 maart 2017 naar vermeld antwoordnummer.
•	 De aanvraag wordt voor 1 april 2017 beoordeeld door vertegenwoordigers vanuit (sport)verenigingen, Wmo-raad en  

gemeente. U krijgt daarna bericht.

Ter inspiratie
•	 Ga een ‘vriendschapsband’ aan met een zorghuis of groep mensen waar je als vereniging iets voor kunt betekenen.
•	 Inventariseer behoefte bij een bepaalde (nieuwe) doelgroep en ontwikkel aanbod.
•	 Mogelijkheden creëren voor kwetsbare doelgroepen (bv armoede, aangepast sporten).
•	 Bepaal zelf met vereniging op welke manier je maatschappelijk iets kunt betekenen.
•	 Kies voor iets dat bij je club past.

Toekenning
Verenigingen die minder dan € 2.500,- basissubsidie ontvangen, ontvangen bij toekenning € 250,-. Verenigingen die meer dan € 2.500,- 
subsidie ontvangen, krijgen maximaal 10% op basis van het bedrag uit het Subsidieprogramma Sociaal Domein 2016-2019’. 
Het subsidieplafond is € 10.000,-.

handtekening van de aanvrager/gemachtigde


