Subsidie-aanvraagformulier Speellocaties
Voor 2017 en verdere jaren stelt de gemeente Coevorden een bedrag van € 40.000 beschikbaar
voor het verrichten van kleine investeringen aan en in speeltuinen.
Houdt u rekening met een aantal belangrijke punten:

Alleen beheerders van openbaar toegankelijke speellocaties kunnen een subsidieaanvraag
indienen.

De subsidie is eenmalig. U kunt niet in een volgend jaar wederom een aanvraag voor dezelfde
speellocatie indienen.

U vraagt de subsidie aan vóór de start van het project. Als u al met de uitvoering bent
begonnen, komt het project niet meer voor een bijdrage in aanmerking.

De gemeente draagt minimaal € 5.000 en maximaal € 10.000 bij in de kosten van het project.

Uw bijdrage betreft een inzet zelfwerkzaamheid van minimaal 40 uur.

Wij nemen alleen een volledig ingevuld formulier in behandeling.

Normaliter dient u dient een subsidieaanvraag uiterlijk 8 weken voor aanvang van het project
in bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor 2017 geldt een afwijkende termijn. U dient een subsidieaanvraag uiterlijk 1 december
2017 in bij het college van burgemeester en wethouders.
Wilt u de gehele subsidieverordening (VUB Coevorden) lezen, dan kunt u deze inzien op de website
van de gemeente Coevorden.

1. Aanvrager
Naam organisatie
Naam contactpersoon
Functie binnen de organisatie
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
IBAN organisatie

2.

Bestuurssamenstelling
Naam voorzitter
Naam secretaris
Naam penningmeester

3.

Geef een korte omschrijving van het project:

4.

Waar is de speellocatie gelegen?

Adres en plaats:

5.

Hoe ziet de planning van uw initiatief er uit?

6.

Hoe is het beheer en onderhoud geregeld na realisatie van het project?

7.

Begroting

Vul de begroting van uitgaven en inkomsten in onderstaand schema. U kunt ook een begroting als
bijlage bijvoegen.
Uitgaven
-

Inkomsten
€

- eigen middelen
- fondsen

€

- geraamd tekort
Totaal

€

Totaal

€

Ruimte voor toelichting op de begroting

12.

Subsidiebedrag

Aangevraagd subsidiebedrag: €

Ondertekening aanvrager:
Naam
Datum
Plaats
Handtekening

Stuur het ingevulde formulier met eventueel bijlagen per mail naar info@coevorden.nl onder
vermelding van ‘aanvraag speellocaties 20..’.
Per post kan ook:
Gemeente Coevorden
Afd. Leefomgeving
Postbus 2
7740 AA Coevorden

