Aanvraag vaststellingsubsidie kindgebonden financiering
en voorschoolse educatie (KGF) 2021)

1.

Gegevens instelling
naam instelling*:
postadres*:
contactpersoon*:
e-mailadres contactpersoon*:
datum vaststellingsaanvraag*:

2.

VVE aanbod
Aantal kinderen Ruimte voor
per 31.12.2021 opmerkingen
KOT +VE
KOT
zonder KOT+VE
Zonder KOT
Kindpakket
Kindpakket + VE

Ontvangen voorschot subsidie 2021

€

Benodigde subsidie 2021 		
(gegevens overnemen uit
De Peutermonitor)

€

terugvordering			

€

bijbetaling			€
Wat is het totaalbedrag aan benodigde subsidie voor het kindpakket?
(uitgesplitst in met en zonder VVE)
Met VVE				€
Zonder VVE			€
Hoeveel kinderen met een VVE indicatie
stonden er per 31.12.2021 op de
wachtlijst?
Op welke VVE locaties heeft u een
wachtlijst voor kinderen met een
VVE indicatie?

Subsidieloket

*) Deze velden verplicht invullen.

postbus 1086, 2800 BB Gouda
telefoon 14 0182
e-mail subsidieloket@gouda.nl
www.gouda.nl/subsidieloket
279625

3.

Afstemming en doorgaande leerlijn
(eventueel bijlage meesturen indien invulruimte niet voldoende is)
Op welke wijze heeft er afstemming
plaats gevonden met het VVE-punt?

Welke locaties hebben met welke
basisscholen afstemming? Op welke
manier vond de afstemming plaats?

Op welke wijze is de overdracht naar
het basisonderwijs vormgegeven?

Welk kindvolgsysteem wordt er gebruikt?
Graag vermelden per VVE locatie

Op welke wijze zijn ouders betrokken?

Op welke wijze bent u bij de
zorgstructuur in Gouda (JGZ, CJG,
sociaal teams) aangesloten?

*) Deze velden verplicht invullen.
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4.

VVE uitvoering

Welk VVE-programma is gebruikt?:
Graag vermelden per locatie

In welke vorm heeft u in 2021
de 960 uur aangeboden?:
(aantal dagdelen en
aantal uren per dagdeel)

Welke opleidingsactiviteiten zijn in
2021 uitgevoerd?:

Bij toegekende subsidies groter dan of gelijk aan € 50.000,00 dient een ondertekende accountantsverklaring te worden
overgelegd.
Het inhoudelijke verslag moet worden ingediend vóór 1 maart 2022.
Voor de financiële verantwoording worden de gegevens overgenomen uit De Peutermonitor.
In de beschikking van 2021 is u bij voorbaat uitstel verleend voor het overleggen van de jaarrekening van de instelling per
ultimo 2021 en een accountantsverklaring tot uiterlijk 15 mei 2022.

6.

Ondertekening
naam bestuurslid*:
handtekening bestuurslid*:

Mail voor 1 maart 2022 een ondertekend (gescand) exemplaar naar:

subsidieloket@gouda.nl met een cc naar: marjan.vanwijhe@gouda.nl
of u kunt een ondertekend schriftelijk exemplaar zenden aan:
Gemeente Gouda, t.a.v. subsidieloket, Postbus 1086, 2800 BB GOUDA.

*) Deze velden verplicht invullen.
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