Aanvraagformulier eenmalige subsidies GGZ preventie 2020
Gegevens organisatie
Naam organisatie
Correspondentieadres (dit is het adres waar
wij uw post naar toe sturen)
IBAN
Inschrijfnummer KvK
BTW nummer
Gegevens contactpersoon
Naam contactpersoon
Mobiel nummer contactpersoon
E-mailadres contactpersoon
Welke functie vervult u in het bestuur?
Subsidie aanvraag
Heeft uw organisatie in 2019 een subsidie
ontvangen?
Indien ja, geef aan welke subsidie met
bijhorend bedrag u heeft ontvangen?
Welk bedrag vraagt u aan voor 2020?

Datum:

Handtekening:

Let op: De aanvraag wordt ingediend bij de gemeenten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop.
Gemeente Alphen aan den Rijn vraagt u om dit formulier voor 1 oktober 2019 te mailen naar
gemeente@alphenaandenrijn.nl. Gemeente Nieuwkoop vraagt u om dit formulier voor 1
oktober 2019 te mailen naar info@nieuwkoop.nl.

Overzicht activiteiten
Beschrijf hieronder:
1. Welke activiteiten u gaat organiseren en waarom voor deze activiteiten wordt
gekozen;
2. De beoogde resultaten en maatschappelijke effecten;
3. De begrote kosten en inkomsten per activiteit (gebruik hiervoor de tabel op pagina
4);
4. Een realistische tijdsplanning.

Ervaringsdeskundigheid
Beschrijf hieronder hoe u de kennis en inzet van ervaringsdeskundigen benut bij de
uitwerking en uitvoering van de activiteiten.

Communicatie
Beschrijf hieronder hoe u de gewenste doelgroep(en) wil bereiken

Samenwerking
Beschrijf hieronder hoe de samenwerking met relevante partners wordt vormgegeven en hoe
u zich ervoor inspant om op de hoogte te zijn van bestaande preventieve activiteiten van
lokale organisaties.

Begrote kosten en inkomsten
Geef aan welke kosten u per activiteit gaat maken en welke inkomsten daar tegenover staan.
Zie de bijlage voor specifiekere informatie.
Activiteit

(Vermeld bij de
activiteit voor
welke gemeente
u dit uitvoert)

Totaal

Frequentie

Totale

Inkomsten/

Andere

Gevraagde

kosten

contributies

inkomsten

subsidie

uitvoering

(kosteninkomsten)

De balans voor subsidie
Let op: De totaalbedragen voor de bezittingen en schulden moeten aan elkaar gelijk zijn.
Bezittingen (ACTIVA)

1 januari 2018

1 januari 2019

1 januari 2018

1 januari 2019

Vaste activa
(beleggingen/aandelen, waarde
grond/gebouwen, waarde
machines/apparatuur)
Kas / bank / giro saldo
Voorraden (kantoorartikelen,
spelmateriaal e.d.)
Nog te ontvangen bedragen
(debiteuren)
Totaal bezittingen (Activa)
Schulden (PASSIVA)
Eigen vermogen / Algemene
reserve
(bezittingen -/- schuld)
Vreemd vermogen
- Voorzieningen
-reserveringen
- Langlopende leningen
(onder andere hypotheek)
- Kortlopende schulden
Specifieke reserveringen*
Nog te betalen kosten
(crediteuren)
Totaal schulden (Passiva)
*) Graag aangeven om welke reservering en voorzieningen het gaat. Als het om meerdere
reserveringen en voorzieningen gaat, geeft u dan aan welk bedrag voor welk doel
gereserveerd is en wanneer besteding gepland is.
Reserveringen

Voorzieningen

