AANVRAAGFORMULIER BASISVOORZIENINGEN SOCIAAL DOMEIN Baarle-Nassau 2022
Aanvragen activiteitensubsidie
Het ingevulde aanvraagformulier kunt u per post of e-mail sturen naar:
Gemeente Baarle-Nassau
Singel 1
5111 CC Baarle-Nassau
Of per e-mail: subsidies@baarle-nassau.nl
Termijn indienen aanvraag
Uw subsidieaanvraag voor 2022 dient voor 1 oktober 2021 te zijn ingediend.
Belangrijk!
Alleen volledig ingevulde en tijdig ingediende aanvraagformulieren, voorzien van de gevraagde
documenten, worden in behandeling genomen.
Vragen?
Heeft u vragen over uw subsidieaanvraag en/of mee te sturen documenten, neemt u dan gerust
contact met ons op via het e-mailadres subsidies@baarle-nassau.nl
Meer informatie over het subsidiebeleid van de gemeente Baarle-Nassau vindt u daarnaast in de
volgende documenten:
• Kadernotitie Subsidiebeleid Sociaal Domein Baarle-Nassau 2021;
• Algemene subsidieverordening Baarle-Nassau 2021;
• Nadere regels subsidies Sociaal Domein Baarle-Nassau 2021.
Deze stukken kunt u vinden op onze website, www.baarle-nassau.nl/subsidies
Subsidieregister
De gemeente Baarle-Nassau publiceert alle verleende subsidies in het openbaar subsidieregister.
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Aanvraagformulier
Eerste aanvraag
Is dit de eerste keer dat u een subsidie aanvraagt?
 Nee
 Ja; bij een eerste aanvraag kunnen wij nog aanvullende stukken bij u opvragen.
Algemene gegevens aanvrager

Naam (organisatie):

………………………………………………………………………….

Contactpersoon:

………………………………………………………………………….

Functie:

………………………………………………………………………….

Postadres:

………………………………………………………………………….

Postcode:

………………………………………………………………………….

Plaats:

………………………………………………………………………….

Telefoonnummer:

………………………………………………………………………….

E-mailadres:

…………………………………………………………………………

Rekeningnummer:

………………………………, ten name van: ………………………

Rechtsvorm:

Geen

Vereniging

Stichting

Anders, nl. ……………………

KvK nummer:

…………………………………………………………………………

Website:

………………………………………………………………………….

Als er tussentijdse wijzigingen zijn in uw gegevens, geeft u deze aan ons door.
Subsidietermijn
In verband met het vaststellen van nieuw subsidiebeleid geldt voor het jaar 2022 een
overgangsregeling. Het is daarom nu alleen mogelijk om subsidie aan te vragen voor het kalenderjaar
2022. Vanaf 2023 maken we meerjarige subsidieafspraken voor alle basisvoorzieningen.
Wanneer uw subsidie voor 2022 eerder (meerjarig) is verleend, hoeft u geen nieuwe subsidieaanvraag
voor 2022 in te dienen.
Activiteiten en doelen
Aan welke basisvoorziening wilt u met uw activiteiten een bijdrage leveren?
 Anti-discriminatievoorziening: laagdrempelige, onafhankelijke voorziening waar burgers terecht
kunnen met klachten over discriminatie en die onafhankelijk advies en ondersteuning verleent
bij de afwikkeling van die klacht.
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Basisondersteuning, waaronder mantelzorgondersteuning en vrijwilligersondersteuning: de
ondersteuning die gericht is op het versterken van de sociale basis in de gemeenten en de
(lichte) ondersteuning die als basisvoorziening voor alle inwoners beschikbaar is zonder
verwijzing of indicatie.
Bibliotheekvoorziening: openbare bibliotheek waar inwoners informatie kunnen vinden,
kunnen lezen en leren, elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in discussie kunnen gaan en
waar inwoners kennismaken met kunst en cultuur.
Kunstenonderwijs: het onderwijs in en de studie naar een of meerdere beeldende kunsten op
alle niveaus, inclusief de lessen van amateurs, professionals en kunstleraren.
Maatschappelijke accommodaties: programmering, beheer en exploitatie van culturele centra
en multifunctionele accommodaties.
Slachtofferhulp: hulp op juridisch, praktisch en emotioneel gebied van betrokkenen bij een
misdrijf, verkeersongeluk, calamiteit of vermissing.
Vluchtelingenwerk: informatie, advies en maatschappelijke begeleiding voor asielstatushouders
bij het gaan wonen en leven in de lokale gemeenschap en in Nederland.
Voorschoolse educatie (VVE): ontwikkelingsstimulering voor 2 tot 4 jarigen met als doel het
voorkomen van ontwikkelingsachterstanden.
Sport- en beweegvoorzieningen: accommodaties en professionals die voorwaardenscheppend
zijn om sport en bewegen voor alle inwoners mogelijk te maken.
Gezondheidsvoorzieningen: organisaties die een bijdrage leveren aan het bevorderen van de
volksgezondheid.
Dorps- en buurtraden: organisatie van inwoners met als taak, het bevorderen en bewaken van
de leefbaarheid, sociale samenhang en eigenheid van de betreffende woonkern(en) en hierbij
spreekbuis zijn naar de gemeente en de gemeenschap.

Werkt u samen met andere organisaties / verenigingen in de uitvoering van uw activiteiten en
zo ja, waaruit bestaat die samenwerking?

Welke mogelijkheden biedt u op het gebied van vrijwilligerswerk, arbeids -, stage- of
leerwerkplekken voor mensen die zonder re-integratiesteun niet of moeilijk aan werk komen?

Hoe besteed u in uw communicatie aandacht aan het bereiken van inwoners met een fysieke
en/of verstandelijke beperking en/of met beperkte basisvaardigheden?

Voeg uw activiteitenplan voor 2022 als bijlage bij deze subsidieaanvraag
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Financiën
Om te kunnen beoordelen welke subsidie uw organisatie van de gemeente nodig heeft, hebben wij
inzicht nodig in de kosten en opbrengsten van de activiteit(en) waarvoor u subsidie aanvraagt. Het
gaat hier om een opgave van de verwachte uitgaven en inkomsten die nodig zijn om de activiteit(en)
uit te kunnen voeren.

Voeg uw begroting 2022 als bijlage bij deze subsidieaanvraag

Hoogte reserves
Bestemmingsreserve(s):

Vrij besteedbaar vermogen:

Eventuele toelichting op uw aanvraag

Ondertekening
Aldus volledig en naar waarheid ingevuld d.d. ……. - ……… - ………….., namens het bestuur 1
Functie

Naam

Handtekening

…………………………………….

……………………………………..

……………………………………

Functie

Naam

Handtekening

…………………………………….

……………………………………..

……………………………………

1

Indien u dit formulier invult namens een organisatie / vereniging dan moet het formulier ondertekend zijn
door diegene die volgens uw statuten bevoegd is te tekenen.
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