Aanvraag tot vaststelling subsidie
A. Voor de subsidieverlening onder de subsidieregeling
Kruis hieronder aan welke subsidieregeling van toepassing is.














Armoedebeleid
Buurtwerk (Ontmoeten per 1-2-21)
Gezondheidsbeleid
Integratiebeleid
Preventieve interventies jeugd
Maatschappelijke Dienstverlening
Maatschappelijke ondersteuning (Ontmoeten per 1-2-21)
Maatschappelijke ondersteuning jongvolwassenen
Milieueducatie
Onderwijskansen (voorheen Onderwijsachterstanden)
Ontmoeten (per 1-2-21)
Speeltuin, Speel-o-theek en speeluitleen
Sport en sportieve recreatie

B. Uw gegevens

Naam organisatie/vereniging

: __________________________________________________

Postadres

: __________________________________________________

Postcode

: __________________________________________________

Plaats

: __________________________________________________

Telefoon

: __________________________________________________

E-mail

: __________________________________________________

Website

: __________________________________________________

IBAN

: __________________________________________________

Nummer Kamer van Koophandel

: __________________________________________________

Vestigingsnummer KvK

: __________________________________________________

C. Subsidie

Over welke periode heeft u subsidie ontvangen?

: _________________________________

Welk bedrag heeft u aan subsidie ontvangen?

€ _________________________________
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D. Ondertekening

Vul het blok in dat past bij uw organisatievorm.

Natuurlijk persoon
Naam

Adres

Stichting of vereniging
Functie
Voorzitter

Telefoonnr.

Handtekening

Naam

Adres

Telefoonnr.

Handtekening

Naam

Adres

Telefoonnr.

Handtekening

Secretaris

Penningmeester

Organisatie
Functie
Directeur

Met wie kan de gemeente contact zoeken voor meer informatie?
Naam : __________________________________

Telefoon : ____________________________

Functie : __________________________________

E-mail

: ____________________________

Datum : __________________________________

Gaat u ermee akkoord dat wij subsidie vaststellingsbrieven mailen naar het e-mailadres dat u heeft
opgegeven bij: A uw gegevens
 Ja
 Nee
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D. Bijlage

In uw beschikking (subsidie verleningsbrief) staat welke documenten u moet toevoegen om de
ontvangen subsidie te verantwoorden. Stuur deze mee met het ingevulde formulier.

Hoe dient u uw aanvraag tot vaststelling
(uw subsidieverantwoording) in?
Stuur uw aanvraag tot vaststelling op via één van de volgende manieren:
• Digitaal: hiervoor heeft u eHerkenning nodig met betrouwbaarheidsniveau 2+. U vindt het
digitale formulier op de website: https://www.capelleaandenijssel.nl/subsidies
• Per post: Print het formulier aanvraag tot vaststelling uit, vul het in en stuur het samen met
de vereiste bijlage(n) opsturen naar: Gemeente Capelle aan den IJssel, College van
burgemeester en wethouders, Afdeling Samenleving/Subsidiezaken, Postbus 70, 2900 AB
Capelle aan den IJssel
U krijgt van ons altijd een ontvangstbevestiging.
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