Incidentele subsidie Gezond In Gouda
Met de subsidie 'Gezond in Gouda' wil de gemeente Gouda zich inzetten om
gezondheidsachterstanden in kwetsbare wijken te verkleinen. Organiseert u een activiteit
passend bij dit beleid? Dan is er mogelijk subsidie beschikbaar. In de Subsidieregeling ‘Gezond
in Gouda’ leest u of uw activiteit voldoet aan de voorwaarden die gelden voor het verstrekken
van de subsidie. U kunt maximaal € 2000 euro aanvragen.
Naast een volledig ingevuld formulier moet de subsidieaanvraag bestaan uit:
 de meest recente statuten, voor zover nog niet in ons bezit;
 een ondertekende verklaring voor akkoord met subsidievoorwaarden (zie laatste blad);
 het meest actuele financiële jaarverslag;
 en het plan van aanpak.
Dit plan van aanpak beschrijft in ieder geval:
 omschrijving van de activiteit: inhoud, waar en wanneer vindt het plaats;
 waaruit blijkt de behoefte aan deze activiteit;
 doel van de activiteit;
 doelgroep van de activiteit; omschrijving, is er sprake van een gezondheidsachterstand en
hoeveel deelnemers worden er verwacht;
 hoe de activiteit een bijdrage levert aan:
o Participatie: kortdurende interventies die specifiek gericht zijn op verbetering van de
participatie van een specifieke doelgroep (bv. dementerenden, migranten).
o Preventie en zorg: kortdurende interventies die gericht zijn op verbetering van de
toegankelijkheid van de zorg, specifiek voor inwoners van Gouda met een lage Sociaal
Economische Status (SES).
o Sociale omgeving: kortdurende interventies gericht op leefbaarheid, veiligheid,
voorkomen van eenzaamheid en huiselijk geweld, vrijwilligerswerk en
mantelzorgondersteuning.
o Fysieke omgeving: Een aantrekkelijke omgeving die uitnodigt tot meer bewegen.
o Gedrag en vaardigheden: kortdurende interventies gericht op inwoners van Gouda te
stimuleren tot een gezonde leefstijl (bv. bestrijding obesitas bij kinderen, gezond
voedingspatroon).
 de resultaten die de organisatie verwacht te behalen, zowel inhoudelijk als cijfermatig;
 welke organisaties betrokken zijn en wat hun rol is;
 hoe de activiteiten na afloop van de subsidie voortgezet worden;
 hoe de evaluatie uitgevoerd wordt.
Om de subsidieaanvraag volledig te maken kunt u deze documenten versturen naar: Gemeente
Gouda, postbus 1086, 2800 BB Gouda of digitaal naar: subsidieloket@gouda.nl. Kiest u
alstublieft één van deze vormen om verwarring te voorkomen.

Let op: Dit formulier met de bijlagen moet uiterlijk 4 weken vóór de te organiseren activiteit en
in ieder geval voor 15 november van het lopende subsidiejaar in het bezit zijn van de gemeente.
Aanvragen die later worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Aanvraagformulier
Contactgegevens
Naam aanvragende organisatie
Postadres
Postcode
Plaats
Naam contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon
E-mailadres contactpersoon
IBAN aanvrager
(er mag geen persoonlijke IBAN worden
ingevuld)
Organisatie
Wij zijn een

o
o
o

Stichting
Vereniging
Anders, namelijk……………..

o
o

Ja
Nee, want………….

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
Activiteit
Datum activiteit
Aan te vragen subsidiebedrag
Eigen inbreng (minimaal 20%)
Activiteit is toegankelijk voor mensen met
een beperking
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Omschrijving van de activiteit

Inkomsten
Welke inkomsten verwacht u?
(eventueel met toelichting)
Entreegelden

€

Deelnemersbijdragen

€

Overige inkomsten (cofinanciering)

€

Uitgaven
Welke uitgaven verwacht u?
(eventueel met toelichting)
Organisatiekosten

€

Inzet leiding

€

Huur ruimte e.d.

€

Materiaalkosten e.d.

€
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Risico’s
Zijn er risicofactoren (zoals bijv het weer):

Bent u verzekerd tegen risico’s?

JA/NEE

Zo ja, tot welk bedrag?

€

Wij verklaren:
- bekend te zijn met de ‘Subsidieregeling Gezond in Gouda’;
- de opgestelde criteria;
- het formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Naam aanvrager:

Datum:

Handtekening aanvrager:

Handtekening voorzitter bestuur:



De aanvraag dient ondertekend te zijn door de voorzitter van het bestuur of vergezeld van een
begeleidende brief afkomstig van en ondertekend door het bestuur.
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