Aanvraagformulier subsidieregeling
Gouda op de Kaart

1. Gegevens aanvrager
Naam organisatie:

Rechtsvorm organisatie:

Naam en functie aanvrager:

Correspondentieadres:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Bankrekeningnummer en t.n.v.:

2. Gegevens evenement
Naam van het evenement:

Datum alsmede de start- en eindtijd waarop het evenement plaatsvindt:

Locatie(s) waar het evenement plaatsvindt:

Aantal verwachte bezoekers. Indien mogelijk ook van voorgaand jaar:

code 83520

3. Informatie over uw aanvraag - Deze vragen kunt u ook in een aparte bijlage beantwoorden
Omschrijf uw evenement:

Op welke wijze sluit het evenement aan bij de doelstellingen van de regeling ‘Gouda op de Kaart’?

Op welke doelgroep(en) richt u zich:

Met welke organisaties werkt u samen (buiten de hulpdiensten om)?

Op welke wijze is uw evenement vernieuwend?

Hoe vaak is dit evenement eerder op vergelijkbare wijze georganiseerd?

Wat is uw visie/plan met betrekking tot de toekomst van het evenement?

Op welke wijze zorgt u voor een duurzaam evenement?

Wat is uw promotieplan? Graag als bijlage opnemen.

4. De financiering van de activiteit
Vul het totaalbedrag in van de kosten van uw evenement (inclusief BTW):

Vul het bedrag in waarvoor u een bijdrage wilt aanvragen bij de gemeente:
(De subsidie bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele kosten, tot een maximumbedrag van € 10.000,00.)

Lever uw begroting mee in een bijlage. Deze bevat in ieder de volgende informatie over financiering:
 uw eigen bijdrage,
 (sponsor)inkomsten - aangeven of deze al zijn toegezegd
 subsidies uit andere bronnen - aangeven of deze al zijn toegezegd
 het gevraagde subsidiebedrag van de gemeente Gouda
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5. Ondertekening
Aanvrager:

Naam:

Plaats:

Datum:

Handtekening

Dit formulier dient uiterlijk op 1 oktober voorafgaand aan het jaar van uitvoering in ons bezit te zijn.
U kunt dit opsturen:
 bij voorkeur per mail naar: caroline.wammes@gouda.nl
 of per post aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda,
Postbus 1086
2800 BB Gouda
t.a.v. de afdeling RBA, Caroline Wammes.
Vergeet u niet te ondertekenen én het promotieplan en de begroting mee te sturen?
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