Stichting Vrienden van Duinoord

Aanvraag garantiesubsidie
Toelichting
Stichting Vrienden van Duinoord stelt zich ten doel om de onderlinge banden tussen de bewoners
van de wijk Duinoord te verstevigen en daarmee maatschappelijk welzijn en integratie te bevorderen
en sociaal isolement te voorkomen. We doen dit door het subsidiëren van activiteiten van en voor
bewoners van de wijk Duinoord die gericht zijn op saamhorigheid, gemeenschapszin, leefbaarheid en
zelfwerkzaamheid.
Om in aanmerking te kunnen komen voor een garantiesubsidie, moet de organisatie van een
activiteit een aanvraag indienen bij het bestuur van Vrienden van Duinoord. Dit verzoek moet zijn
gedaan voordat de activiteit plaatsvindt. Aan de aanvraag stelt Vrienden van Duinoord een paar
eisen. Dit formulier vertelt welke en helpt u om een complete aanvraag te kunnen doen.
Goed om te weten
1. Een aanvraag bestaat uit:
- een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
- een totaal programma van de activiteit(en);
- een begroting.
2. Een aanvraag moet uiterlijke één week voor een bestuursvergadering zijn ingediend. De data van
de bestuursvergaderingen en de uiterste inleverdata voor de aanvragen, staan op www.duinoorddenhaag.nl/vrienden.
3. Als Vrienden van Duinoord een subsidie toekent, gelden er een paar voorwaarden. Zo is de
subsidie altijd een achtergestelde garantiesubsidie omdat de toegekende subsidie alleen wordt
uitgekeerd als er na de subsidies van anderen en andere inkomsten nog een tekort resteert.
Daarom moet binnen twee maanden na de activiteit een eindafrekening worden ingediend.
4. Vrienden van Duinoord verwacht dat zij als subsidiegever wordt vermeld op publiciteitsmedia
zoals folders, posters of programmaboekjes. De precieze voorwaarden worden vermeld in de
subsidietoekenning.
Persoonsgegevens
In het aanvraagformulier verzoeken we om persoonsgegevens te vermelden. Dit is noodzakelijk om
met u te kunnen corresponderen over de subsidieaanvraag. De ingediende aanvraag met de
persoonsgegevens bewaren we om ons te kunnen verantwoorden over de subsidieaanvragen en de
daarmee gepaard gaande financiële administratie. We hanteren daarbij wettelijke bewaartermijnen.
In onze publiciteit kunnen we de naam van uw activiteit vermelden. Voor het overige delen we
gegevens niet met derden tenzij we daartoe op grond van wettelijke verplichtingen toe verplicht zijn.
Sweelinckplein 42 ~ 2517 GP Den Haag
vrienden@duinoord-denhaag.nl
IBAN: NL60 INGB 0000 8299 39

Aanvraagformulier
Gegevens aanvrager
Naam aanvrager:
Straat en huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Aard van de activiteiten
Stichting Vrienden van Duinoord stelt zich ten doel om de onderlinge banden tussen de bewoners van
de wijk Duinoord te verstevigen en daarmee maatschappelijk welzijn en integratie te bevorderen en
sociaal isolement te voorkomen.
Korte omschrijving activiteiten:
Waarom sluiten de activiteiten
aan op onze doelstelling?
Waar in Duinoord vinden de
activiteiten plaats?
Aantal verwachte deelnemers:

uit Duinoord:

in totaal:

Bijlagen
Zijn de volgende stukken bij de aanvraag gevoegd?
 Programma: het hele programma; ook als er voor een of meer deelactiviteiten een aanvraag
wordt gedaan
 Begroting: de begroting bevat een overzicht van de geraamde uitgaven, de geraamde inkomsten
en een toelichting van alle activiteiten; ook als er voor een of meer deelactiviteiten een aanvraag
wordt gedaan
Persoonsgegevens
 De aanvrager stemt ermee in dat de in deze aanvraag verstrekte persoonsgegevens worden
gebruikt voor de correspondentie over deze aanvraag en voorts worden bewaard in de
administratie van de Stichting. Verstrekking aan derden vindt alleen plaats als daartoe een
wettelijke verplichting bestaat.
 De aanvrager stemt in met de naamsvermelding van de activiteit en het gebruik van verstrekte
beeld- en geluidsmateriaal voor verantwoordings- en publicitaire doeleinden.

Den Haag,

2018
(handtekening aanvrager)

De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als dit formulier volledig is ingevuld en het programma en de begroting
zijn bijgevoegd.
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