
Formulier C
inhoudelijk programma

invullen op de computer of met 
zwarte pen en in blokletters

   Behoort bij de aanvraag tot subsidieverlening voor het jaar 
   

228179.04

Gemeente Gouda
t.a.v. Subsidieloket
postbus 1086
2800 BB  Gouda

 Ondertekening

 naam van de instelling*: 

opgemaakt op*:

door*:

Het bestuur van de instelling verklaart dit verslag naar waarheid te hebben ingevuld:

naam*:

functie:

handtekening*:

*) Deze velden verplicht invullen.

Wilt u de uit te voeren activiteiten zo duidelijk mogelijk omschrijven, zowel naar inhoud als naar omvang en intensiteit 

 (bijvoorbeeld activiteit x, x maar per jaar uit te voeren, gemiddeld x uur per keer). 

 Te subsidiëren activiteiten
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1. Doelstelling waarmee de instelling in de praktijk werkt

2. Is de instelling aangesloten bij een landelijke, provinciale of regionale organisatie?

 Zoja, welke?

3. Beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd

a. omschrijving van de activiteit:

verwacht aantal deelnemers:

doel-/leeftijdsgroep waarop de activiteit zich richt:

aantal vrijwilligers dat betrokken is:

gevraagde contributie, deelnemersbijdrage e.d.:

verwachte kosten:

verwachte baten:

b. omschrijving van de activiteit:

verwacht aantal deelnemers:

doel-/leeftijdsgroep waarop de activiteit zich richt:

aantal vrijwilligers dat betrokken is:

gevraagde contributie, deelnemersbijdrage e.d.:

verwachte kosten:

verwachte baten:

c. omschrijving van de activiteit:
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3.  Vervolg

verwacht aantal deelnemers:

doel-/leeftijdsgroep waarop de activiteit zich richt:

aantal vrijwilligers dat betrokken is:

gevraagde contributie, deelnemersbijdrage e.d.:

verwachte kosten:

verwachte baten:

d. omschrijving van de activiteit:

verwacht aantal deelnemers:

doel-/leeftijdsgroep waarop de activiteit zich richt:

aantal vrijwilligers dat betrokken is:

gevraagde contributie, deelnemersbijdrage e.d.:

verwachte kosten:

verwachte baten:

e. omschrijving van de activiteit:

verwacht aantal deelnemers:

doel-/leeftijdsgroep waarop de activiteit zich richt:

aantal vrijwilligers dat betrokken is:

gevraagde contributie, deelnemersbijdrage e.d.:

verwachte kosten:

verwachte baten:

f. omschrijving van de activiteit:

verwacht aantal deelnemers:

doel-/leeftijdsgroep waarop de activiteit zich richt:

aantal vrijwilligers dat betrokken is:

gevraagde contributie, deelnemersbijdrage e.d.:
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3.  Vervolg

verwachte kosten:

verwachte baten:

g. omschrijving van de activiteit:

verwacht aantal deelnemers:

doel-/leeftijdsgroep waarop de activiteit zich richt:

aantal vrijwilligers dat betrokken is:

gevraagde contributie, deelnemersbijdrage e.d.:

verwachte kosten:

verwachte baten:

4.  Gegevens over de ruimte(s) waar de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd   

 zullen worden uitgevoerd

adres van de ruimte:

in het begrotingsjaar te betalen huur:

de activiteiten waarvoor deze ruimte zal worden gebruikt (u kunt verwijzen naar de activiteitennummers zoals u die ver-

meldt bij vraag 3)

adres van de ruimte:

in het begrotingsjaar te betalen huur:

de activiteiten waarvoor deze ruimte zal worden gebruikt (u kunt verwijzen naar de activiteitennummers zoals u die ver-

meldt bij vraag 3)

adres van de ruimte:

in het begrotingsjaar te betalen huur:

de activiteiten waarvoor deze ruimte zal worden gebruikt (u kunt verwijzen naar de activiteitennummers zoals u die ver-

meldt bij vraag 3)
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4.  Vervolg

adres van de ruimte:

in het begrotingsjaar te betalen huur:

de activiteiten waarvoor deze ruimte zal worden gebruikt (u kunt verwijzen naar de activiteitennummers zoals u die ver-

meldt bij vraag 3)

adres van de ruimte:

in het begrotingsjaar te betalen huur:

de activiteiten waarvoor deze ruimte zal worden gebruikt (u kunt verwijzen naar de activiteitennummers zoals u die ver-

meldt bij vraag 3)

adres van de ruimte:

in het begrotingsjaar te betalen huur:

de activiteiten waarvoor deze ruimte zal worden gebruikt (u kunt verwijzen naar de activiteitennummers zoals u die ver-

meldt bij vraag 3)

adres van de ruimte:

in het begrotingsjaar te betalen huur:

de activiteiten waarvoor deze ruimte zal worden gebruikt (u kunt verwijzen naar de activiteitennummers zoals u die ver-

meldt bij vraag 3)

adres van de ruimte:

in het begrotingsjaar te betalen huur:

de activiteiten waarvoor deze ruimte zal worden gebruikt (u kunt verwijzen naar de activiteitennummers zoals u die ver-

meldt bij vraag 3)
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U kunt dit aanvraagformulier met ingevulde verantwoording via 

de mail terugsturen naar subsidieloket@gouda.nl

Dat kan door op de knop 'Verzenden' te klikken.

'Annuleren' leegt alle ingaven van uw formulier.

Met de knop printen kunt u het formulier afdrukken. 

Vergeet niet alle bijlagen digitaal mee te sturen!!!!

Een schriftelijk exemplaar van dit formulier kunt u opsturen naar:

Gemeente Gouda

t.a.v. Subsidieloket

postbus 1086

2800 BB Gouda

5. Omschrijving van de eventueel voor het begrotingsjaar verwachte nieuwe ontwikkelingen
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