
Aanvraagformulier
subsidieregeling 
Participatie in de Buurt

Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen vragen wij u 
onderstaand formulier in te vullen en dit samen met de aan-
gegeven bijlagen in te sturen. Invullen kan op uw computer of 
op papier met zwarte pen en in blokletters.

266891

1. Gegevens aanvrager

aanvraag voor het jaar*: 

naam aanvrager*:

naam organisatie*:

correspondentieadres*:

postcode en woonplaats*:

naam contactpersoon**:

(mobiel) telefoonnr.*:

e-mail:

bankrekeningnummer*:

**) indien anders dan bij 'naam aanvrager'

2. Gegevens aanvraag voor Participatie in de Buurt

naam activiteit*: 

locatie***:

***) Waar vinden de activiteiten plaats?

3. De aanvraag

het gevraagde subsidiebedrag: a 

bijlagen (zie toelichting)

 het plan van aanpak

 de begroting

 de statuten

 anders, namelijk:

*) Deze velden verplicht invullen.

Subsidieloket

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

Voor de beoordeling van de aanvraag wordt op de volgende criteria getoetst. Geef per criterium aan of de voorziening of 

activiteit  naar uw mening hieraan voldoet en waarom;

a. Het aanbod waarvoor subsidie wordt aangevraagd sluit aan bij de uitgangspunten van ‘Participatie in de buurt’ en draagt 

bij aan minimaal één van de twee subdoelstellingen van dit beleid; -> motivatie:

b. Het aanbod wordt voldoende flexibel ingericht om de mogelijkheid van vraaggericht werken te waarborgen; -> motivatie:

c. De beoogde voorziening en/of activiteit sluit aan bij de bestaande voorzieningen- en activiteitenstructuur in de betreffende 

wijk of de stad en er zijn geen overlappingen; -> motivatie:

d. De aanbieder profileert zich zodanig in de stad dat hij zowel (kwetsbare) burgers als betrokken inwoners van Gouda weet 

te bereiken; -> motivatie:

e. De aanbieder werkt samen met andere organisaties; -> motivatie:

f. De uitvoering gebeurt waar mogelijk door vrijwilligers, zo nodig ondersteund, begeleid en/of aangevuld door beroeps-

krachten. -> motivatie:
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Toelichting op de bijlagen
De aanvraag bevat tevens de volgende bijlagen:

a. Het plan van aanpak, waarin opgenomen: 

• Een omschrijving van de voorziening en/of activiteiten, doel en doelgroep, plaats, frequentie en duur van open-

stelling of activiteit, samenwerkingspartners, inzet vrijwilligers, verwacht aantal unieke deelnemers per jaar en 

gemiddeld aantal deelnemers per soort dagdeel of activiteit;

• Een omschrijving van de wijze waarop aan de integratie met de buurt gewerkt wordt en waarop vrijwilligers 

geworven worden;

• De resultaten die de organisatie verwacht te behalen, zowel inhoudelijk als cijfermatig;

• De evaluatiecriteria waarmee de resultaten van de activiteit of het aanbod na afloop van het jaar gemeten zullen 

worden, waarbij in ieder geval gebruikt is gemaakt van de uitkomsten van een deelnemersenquête waarvan de 

uitslag verantwoord wordt bij de afrekening).

b. Een gespecificeerde begroting waaruit duidelijk blijkt hoeveel subsidie de aanvrager verwacht nodig te hebben 

voor de voorziening en/of activiteiten, inclusief de te verwachten inkomsten. 

c. De statuten van de organisatie, voor zover van toepassing en nog niet eerder bij een aanvraag voor subsidie bij 

de gemeente Gouda zijn overgelegd.

De resultaten van de activiteit of het aanbod dient u na afloop van het subsidiejaar (onder andere door middel van 

een deel nemersenquête) te meten en de uitkomsten bij te voegen aan de subsidieverantwoording ten behoeve van de 

aanvraag tot vaststelling. 

5. Ondertekening

Dit formulier is naar waarheid ingevuld door:

naam aanvrager*:

plaats en datum*:

handtekening*:

Klik op Afdrukken om uw ingevulde formulier te printen.

Met 'Annuleren' leegt alle ingaven van uw formulier.

*) Deze velden verplicht invullen.

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.

Een ondertekend schriftelijk exemplaar van dit formulier, met bijlage(n) kunt u opsturen naar:

het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Gouda

postbus 1086

2800 BB Gouda

Of u maakt een scan maken van uw (ondertekende) aanvraag en stuurt deze digitaal op naar:

het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Gouda

subsidieloket@gouda.nl
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