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Postadres Postbus 20.000 
7900 PA Hoogeveen 

Bezoekadres Raadhuisplein 24 
7901 BW Hoogeveen 

Telefoon 14 0528 
Fax 0528-291325 
E-mail info@hoogeveen.nl 
Internet www.hoogeveen.nl 

SUBSIDIE VOOR AMATEURKUNST, HARMONIE EN FANFARE 

AANVRAGEN 

Voor welk jaar vraagt u subsidie aan? 

 

 
GEGEVENS AANVRAGER 
Naam van de organisatie 

Straatnaam en huisnummer 

Postcode 

Woonplaats 

Contactpersoon 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

Rekeningnummer (IBAN)* 

Ten name van 
 

* vul het rekeningnummer (IBAN) van de organisatie in, dit mag geen spaarrekening zijn. 

 
GEGEVENS ORGANISATIE 

Wat is de algemene doelstelling van uw organisatie? 

 
 

Wat is het werkveld van uw organisatie? 

 
 

Aantal leden 
Wat is het aantal leden op 1 januari voorafgaande aan het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt? 

 
 

Hoeveel van deze leden zijn inwoners van het gemeente Hoogeveen? 

 

 
  Wat is de rechtspersoonlijkheid van uw organisatie? 

 
 

 

Is uw organisatie geregistreed bij de Kamer van Koophandel? 

  
 

 

 
Is uw organisatie aangesloten bij een landelijke koepel? 

 
 

Nee 

Ja, namelijk: 

 

Nee 
Ja, registratienummer: 

 

Stichting 

Vereniging 
Geen 

Anders, namelijk: 

 

mailto:info@hoogeveen.nl
http://www.hoogeveen.nl/
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Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan bij de gemeente Hoogeveen? 

 
 

 

Zijn de statuten sinds de vorige aanvraag aangepast? 

  
 

GEGEVENS SUBSIDIE 
Voor het bepalen van de hoogte van de subsidie zijn de volgende gegevens van belang. 

Aantal bespeelde instrumenten* 

 

 

Aantal majorettes* 

 
 

Aantal minirettes* 

 
 

Aantal ingeschreven leerlingen/leden muziekschool* 

 
 

Huisvestingskosten 

 
 

Instructiekosten 

 
 

* actieve leden per 1 januari voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie aangevraagd wordt. 

Ja 
Nee 

 

Ja 

Nee, in welk jaar heeft voor het laatst subsidie aangevraagd: 
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FORMULIER INLEVEREN 

U kunt het formulier inleveren bij de Gemeente. Bij de aanvraag graag een kopie inleveren 

van: 

• De ledenlijst van de actieve leden per 1 januari voorafgaande aan het jaar waarvoor u 
subsidie aanvraagt. De ledenlijst bevat een nummering per lid en de woonplaats. 
Deze lijst dient als basis voor de subsidieberekening. Het bestuur moet de ledenlijst 
ondertekenen. In het kader van privacyrichtlijnen dienen naam en adresgegevens niet 
opgenomen te worden in de ledenlijst. 

• Begroting van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt. 
• De laatste goedgekeurde jaarrekening. 
• Eerste subsidie aanvraag bij de gemeente Hoogeveen? 

o Laatste statuten van de organisatie. 
• Statuten aangepast? 

o Nieuwe statuten. 

 
VERKLARING EN ONDERTEKENING 

Ondergetekende verklaart bekend te zijn en akkoord te gaan met de subsidievoorwaarden/- 

criteria zoals die zijn verbonden aan de subsidieverstrekking: 
• Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). De toelichting op de relevante artikelen uit de 

AWB staat in de toelichting bij de Algemene Subsidieverordening van de gemeente 
Hoogeveen. 

• Algemene Subsidieverordening Gemeente Hoogeveen (ASV) 
• Beleidsregels die op de subsidie betrekking hebben. 

De ASV en de beleidsregels kunt u vinden op www.hoogeveen.nl. 

 
Dit formulier is naar waarheid ingevuld door: 

Naam  

Functie  

Datum  - -  
Handtekening 

http://www.hoogeveen.nl/

