
Formulier subsidieaanvraag
volwasseneneducatie

*) Deze velden verplicht invullen.

2. Beoordelingscriteria 

  Vul hieronder per vraag zo duidelijk mogelijk uw antwoord in. 

 • Past uw aanvraag binnen het Regionaal Programma Volwasseneneducatie Regio Midden-Holland 2021-2024?

 • Draagt uw activiteit bij aan de zelfredzaamheid van deelnemers?

 • Hoe bereikt u deelnemers?

 • Wat doet u om NT1-ers te bereiken?

 • Hoe controleert u of de deelnemers tot de doelgroep behoren?

 • Werkt u samen met andere partijen en/of het Taalhuis?

 • Heeft u al ervaring met de activiteiten die u wilt organiseren?  ja nee

  Wat zijn de resultaten?

 • Hoe toetst u de voortgang van deelnemers?

1. Gegevens aanvrager

 naam organisatie*: 

 rechtsvorm organisatie*:

 naam aanvrager*:

functie aanvrager*: 

correspondentieadres*:   

postcode en woonplaats*:

(mobiel) telefoonnummer*:   

e-mailadres*:

IBAN rekeningnummer*:

279160

Bezoekadres:
Huis van de Stad
Burgemeester Jamesplein 1, Gouda
Correspondentieadres:
Postbus 1086, 2800 BB Gouda

telefoon 14 0182
e-mail gemeente@gouda.nl

Vul dit digitale formulier in op 
de computer.
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3. Gegevens activiteiten

  Vul hier per activiteit de gevraagde gegevens in.

 Activiteit

 Eindterm(en) WEB waar u zich op richt: 

 Aantal verwachte deelnemers: 

 NT1-ers of anders: 

 Duur van het traject: 

 Bijdrage deelnemers: 

 Verwachte kosten: 

 Leslocatie: 

 Activiteit

 Eindterm(en) WEB waar u zich op richt: 

 Aantal verwachte deelnemers: 

 NT1-ers of anders: 

 Duur van het traject: 

 Bijdrage deelnemers: 

 Verwachte kosten: 

 Leslocatie: 

 Activiteit

 Eindterm(en) WEB waar u zich op richt: 

 Aantal verwachte deelnemers: 

 NT1-ers of anders: 

 Duur van het traject: 

 Bijdrage deelnemers: 

 Verwachte kosten: 

 Leslocatie: 

*) Deze velden verplicht invullen.

 • Hoe lang mag een deelnemer uiterlijk uw activiteiten volgen?

 • Zijn er vrijwilligers betrokken bij uw trajecten?  ja nee

  Hoe worden deze getoetst op hun vaardigheden?
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6.  Bijlagen

Om uw subsidieaanvraag goed te kunnen beoordelen, moet u de volgende stukken meesturen:

 • Een gespecificeerde begroting per activiteit met alle inkomsten en uitgaven;

 •  Een kopie van de statuten van uw organisatie en een uittreksel van de Kamer van Koophandel als u voor het 

eerst subsidie aanvraagt of bij wijzigingen.

Het ondertekende formulier met de bijlagen moet uiterlijk 31 augustus voorafgaand aan het subsidiejaar digitaal zijn 

ingediend bij subsidieloket@gouda.nl. 

*) Deze velden verplicht invullen.

Klik op Afdrukken om uw ingevulde 
 formulier te printen.
Met 'Annuleren' leegt u alle ingaven van 
uw formulier.

4. Toekenningscriteria

  Geef hier aan waarom u denkt voor subsidie in aanmerking te komen.

5. Ondertekening

organisatie*:

plaats*:     

handtekening*:
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