Aanvraagformulier Bijdrage Geins Geluk
Wilt u het geprinte en ondertekende formulier, samen met een begroting sturen naar: Gemeente
Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA NIEUWEGEIN. U kunt ook een gescand formulier mailen naar:
gemeente@nieuwegein.nl
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw wijkcoördinator of mail naar
subsidie@nieuwegein.nl

1. Gegevens aanvragers
Naam aanvrager 1
Is aanvrager 1 woonachtig in Nieuwegein?

Ja

Nee

Naam aanvrager 2
Is aanvrager 2 woonachtig in Nieuwegein?

Ja

Nee

Naam aanvrager 3
Is aanvrager 3 woonachtig in Nieuwegein?

Ja

Nee

2. Gegevens hoofdaanvrager (= contactpersoon)
Achternaam hoofdaanvrager
Voorletter(s) hoofdaanvrager
M/V

M

V

Is hoofdaanvrager ouder dan 18 jaar?

Ja

Nee

Adres hoofdaanvrager
E-mail
Telefoon vast

Mobiel

IBAN-nummer
Tenaamstelling bankrekening
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3. Gegevens activiteit(en)
Naam van het initiatief
Wat zijn de totale kosten van het initiatief?
Welke bijdrage vraagt u aan?

€

€

Startdatum
Einddatum
Waar vindt het initiatief plaats?
Omschrijving van het idee
Wat ga je doen en wat is het doel?

Is het een initiatief van de buurt?
Zijn er meer mensen enthousiast over je initiatief en is er breed draagvlak voor jouw idee?

2

Is het een initiatief voor de buurt?
Hoe zorgt het ervoor dat de buurt/wijk/stad een stukje mooier, leuker of socialer wordt?

Is het een initiatief door de buurt?
Met wie werk je samen? Is bijvoorbeeld het wijkplatform betrokken?

Als het initiatief vaker plaats gaat vinden: Hoe zorg je ervoor dat je initiatief blijft
bestaan en zelfstandig wordt?
Geins Geluk kan maximaal 3x voor hetzelfde initiatief worden aangevraagd. De wijkcoördinatoren
kunnen adviseren en meedenken.
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4. Activiteitenbegroting
Bij dit aanvraagformulier voegt u een activiteitenbegroting toe. Gebruik hiervoor het
begrotingsformulier (zie www.nieuwegein.nl/geinsgeluk onder de kop "Aanvragen").
In deze begroting vermeldt u de volgende gegevens:
a.

Uitgaven die direct gekoppeld zijn aan de activiteit(en).

b.

Inkomsten.
Bijdragen uit fondsen, een bijdrage van het wijkplatform, sponsorgelden, entreegelden,
overige deelnemersbijdragen en waarde van vrijwilligersuren, eigen middelen en andere
inkomsten. Om in aanmerking te komen voor subsidie, moeten deze inkomsten minimaal
50% van de totale uitgaven zijn.

5. Ondertekening:
Print het aanvraagformulier uit en onderteken het formulier
Ondergetekenden verklaren deze aanvraag en bijgevoegde begroting naar waarheid te hebben
ingevuld en op de hoogte te zijn van de bepalingen in de Algemene subsidieverordening
Nieuwegein 2015 en in de Subsidieregeling Nieuwegein 2019. Deze documenten kunt u inzien op
www.nieuwegein.nl/subsidies onder de kop "Regels en voorwaarden".

Aanvrager 1
Plaats
Datum
Handtekening aanvrager 1

Aanvrager 2
Plaats
Datum
Handtekening aanvrager 2

Aanvrager 3
Plaats
Datum
Handtekening aanvrager 3
Is de hoofdaanvrager jonger dan 18 jaar? Dan is de handtekening van een wettelijk
vertegenwoordiger verplicht.
Naam wettelijk vertegenwoordiger
Handtekening wettelijk vertegenwoordiger
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