invullen op de computer of met
zwarte pen en in blokletters

1.

Aanvraagformulier
Sportimpuls

Gegevens aanvrager
Achternaam en voorletters*:
Naam organisatie*:
Correspondentieadres*:
Postcode / woonplaats*:
Naam contactpersoon*:
Telefoonnummer* (mobiel):
E-mail*:		
Bankrekeningnummer*:

2.

Gegevens project/activiteit
Naam project/activiteit*:
Startdatum uitvoering*:
Einddatum uitvoering*:
(uiterlijk 1 januari 2021)

3.

De aanvraag
Het gevraagde subsidiebedrag*:
Verplichte bijlagen (zie toelichting)*:
a. Projectplan
c. Promotieplan
b. Begroting
d. Continuïteitsplan

e. Anders, namelijk

Toelichting op de bijlagen
De aanvraag bevat naast het ingevulde aanvraagformulier de volgende bijlagen:
a. Een projectplan, waarin opgenomen is:
		 - een omschrijving van de wijze waarop de activiteit bijdraagt aan de doelstelling van deze regeling
		 - een omschrijving van de activiteit, doel en doelgroep, de start en de einddatum en de samenwerkingspartners
		 - het verwachte aantal deelnemers aan de activiteit
		 - de samenstelling van de projectorganisatie
		 - wie de activiteiten uitvoeren
		 - de locatie van de activiteit
		 - het tijdstip van de activiteit
		 - hoe er wordt samengewerkt met Sport.Gouda en eventueel met één of meerdere maatschappelijke organisaties.
b.
		
c.
		
		
d.

Een begroting, waarin opgenomen is:
- een specificatie van de inkomsten en uitgaven, inclusief de eventuele bijdragen van derden, deelnemers en bezoekers;
Een promotieplan, waarin opgenomen is:
- welke media worden benut om de activiteit onder de aandacht te brengen
- een beschrijving van de manier waarop deelnemers/bezoekers worden geworven.
Een plan, waaruit blijkt op welke wijze de activiteit na afloop van de subsidieperiode wordt voortgezet.

*) Deze velden verplicht invullen.

afdeling Cultuur, Vastgoed & Ontwikkeling
Burgemeester Jamesplein 1
Postbus 1086, 2800 BB Gouda
telefoon 14 0182
e-mail gemeente@gouda.nl
www.gouda.nl
278213

4.

Toetsingscriteria
Voor de beoordeling van de aanvraag wordt op de volgende criteria getoetst. Geef per criterium aan of uw project/activiteit hieraan voldoet en (indien daarom gevraagd wordt) waarom.
a. Draagt uw project/activiteit bij aan het verbinden van Goudse inwoners door middel van bewegen, waarbij wordt
bijgedragen aan het vergroten van de gezondheid, preventie en participatie? Zo ja, kunt u toelichten hoe?
Toelichting*:

b. Werkt u samen met Sport.Gouda?*

Ja

nee

c. Werkt u samen met andere organisaties die actief zijn binnen het maatschappelijke veld?*

Ja

nee

Indien ja, welke?*
d. Gebeurt de organisatie en uitvoering van uw project/activiteit waar mogelijk door vrijwilligers?*

Ja

nee

Kunt u toelichten hoe?*

e. Heeft u(w organisatie) al eerder een subsidie op grond van deze regeling of de subsidieregeling Sportimpuls 2017
voor dezelfde activiteit en dezelfde doelgroep ontvangen?*

5.

Ja

nee

Ondertekening
Naar waarheid ingevuld:
plaatsnaam*:						datum*:
handtekening aanvrager*:

Indien u de aanvraag doet namens een organisatie, dient deze ondertekend te zijn door een tekeningsbevoegde van de
betreffende organisatie.
handtekening gemachtigde*:
(machtiging bijvoegen)

Formulier volledig ingevuld en ondertekend inscannen en uploaden via:
subsidieloket@gouda.nl
cc naar leon.janssenlok@gouda.nl

Printen

Of per post in een gefrankeerde enveloppe sturen naar:
Gemeente Gouda, afdeling Cultuur, Vastgoed & Ontwikkeling (CVO)
Postbus 1086
2800 VB Gouda
Denkt u aan bewijsstukken / kopieën!

*) Deze velden verplicht invullen.
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Herstel

