AANVRAAGFORMULIER
Voor topsportverenigingen
Waarom dit formulier?
U gebruikt dit formulier als u subsidie wilt aanvragen op basis van de Subsidieregeling vrijwilligerswerk 2015,
hoofdstuk 4 Topsport. U kunt deze subsidieregeling en dit aanvraagformulier vinden op onze website www.sittard-geleen.nl/
verenigingsloket in de rubriek ‘Wet- en regelgeving’.
Let op!
Wilt u subsidie aanvragen voor deelname aan de tweede ronde van een door de Europese bond georganiseerde internationale
competitie (zie artikel 12, lid 2 van de Subsidieregeling vrijwilligerswerk 2015). Vul dan niet dit formulier in, maar neem
contact op met de Unit ondersteuning van de cluster Beleid, tel. 046-4778823.
Hoe vult u het formulier in?
U kunt het formulier digitaal of met pen invullen. Vergeet u niet uw handtekening te zetten?
Waar stuurt u het formulier naar toe?
Stuurt u dit formulier, samen met de gevraagde bijlage(n), naar:
Gemeente Sittard-Geleen
Team Maatschappij, knooppunt 8
Postbus 18, 6130 AA Sittard
U kunt het formulier niet per e-mail verzenden!
Uiterste aanvraagtermijn
Zorgt u ervoor dat uw aanvraag binnen is vóór 1 april van het jaar voorafgaand aan het competitiejaar waarvoor u subsidie
aanvraagt. Zo voorkomt u dat wij uw aanvraag niet in behandeling kunnen nemen.
Wat doet de gemeente met uw aanvraag?
Na de sluitingsdatum worden alle verzoeken beoordeeld aan de hand van de criteria in de Algemene subsidieverordening
gemeente Sittard-Geleen 2015 en de Subsidieregeling vrijwilligerswerk 2015. Na vaststelling van de gemeentelijke begroting
ontvangt u uiterlijk in januari een subsidiebesluit.
Subsidieregister
De gemeente Sittard-Geleen publiceert vanaf 1 januari 2013 een subsidieregister. Dit register bestaat uit een opgave van alle
subsidies die in het betreffende jaar zijn verleend op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Sittard-Geleen
2015. Mocht uw aanvraag resulteren in een subsidieverlening dan worden de volgende gegevens gepubliceerd: naam, de
organisatie, hoogte van het subsidiebedrag en het beoordelingskader.
Vragen?
Heeft u vragen over het formulier? Dan kunt u bellen met het Klant Contact Centrum van onze gemeente, tel. 14046.

Wat zijn de gegevens van uw organisatie?
Naam organisatie

Naam organisatie

Postadres organisatie (adres, postcode, woonplaats)

Postadres organisatie (adres, postcode, woonplaats)

Naam contactpersoon

Naam contactpersoon

Telefoonnummer contactpersoon

Telefoonnummer contactpersoon

E-mailadres contactpersoon / organisatie

E-mailadres contactpersoon / organisatie

Bank / IBAN nummer

Rekeningnummer organisatie
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Welke informatie hebben wij nodig?
Wilt u alstublieft de volgende vragen beantwoorden? Deze gegevens hebben wij nodig om uw subsidieverzoek
te kunnen beoordelen.
1. Bent u aangesloten bij een overkoepelende organisatie, die aangesloten is bij het NOC*NSF?

o ja o nee

2. Neemt het seniorenteam deel aan de competitie in de hoogste landelijke klasse van een
bij het NOC*NSF aangesloten sportbond?

o ja o nee

3. Komt minimaal 20% van de selectie van het seniorenteam voort uit de eigen jeugdopleiding
óf de jeugdopleiding van organisaties waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan?

o ja o nee

4. H
 eeft minimaal 20% van de selectie van het seniorenteam gedurende minimaal drie jaar
de jeugdopleiding gevolgd?

o ja o nee

5. Noem minimaal vijf presentaties/clinics/demonstraties/trainingen voor onderwijs, verenigingen of
sportstimuleringsprojecten die u het afgelopen jaar verzorgd heeft.

o ja o nee

		 Naam

Datum

Locatie

Bijlage(n):
Voor de beoordeling van uw aanvraag, moet u de volgende bijlagen meesturen:
1. Een begroting van huisvestingskosten
2. Een overzicht van de begrote haluren met vermelding van de sportaccommodaties
3. Het jeugdplan

Let op!
Vraagt u voor de eerste keer subsidie bij onze gemeente aan? Stuur dan ook de oprichtingsakte of statuten van uw
organisatie mee.
Wij geven uw adresgegevens door aan het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Partners in Welzijn. Uw gegevens worden
eventueel gebruikt voor activiteiten rondom vrijwilligerswerk. Indien uw organisatie hier bezwaar tegen heeft verzoeken
wij u hieronder het vakje aan te kruisen. Voor informatie omtrent het Steunpunt Vrijwilligerswerk kunt u de website
www.vrijwilligerscentrale-wm.nl raadplegen.

o ja
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Verklaring en ondertekening

De aanvrager verklaart:
• akkoord te zijn met het openbaar maken van persoonsgegevens ten behoeve van het subsidieregister,
• alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid en beste weten te hebben verstrekt,
• niet in surseance van betaling of faillissement te zijn,
• zich bereid te zijn alle gewenste informatie te verschaffen aan de functionarissen die door het college daartoe zijn
aangewezen,
• in te stemmen met doorbetaling van de verleende subsidie aan de verhuurder van de accommodatie,
• mee te zullen werken bij eventuele controles.

Plaats en datum:

Functie:

Handtekening:
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