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AANVRAGER 

Naam organisatie 

Postadres 

Postcode + plaats 

Bezoekadres 

Postcode + plaats 

Contactpersoon 

Functie contactpersoon 

Telefoonnummer 

E-mail adres

ACTIVITEIT 

Omschrijving 

Is de activiteit (overwegend) 

gericht op inwoners van 

voormalig Langedijk? 

 Ja     Nee 

Hoe vaak vindt de activiteit plaats 

binnen het subsidiejaar? _________ maal 

Waaruit blijkt de behoefte aan 

deze activiteit? 

Hoe wordt de activiteit onder de 

aandacht gebracht van de 

doelgroep? 

Hoeveel deelnemers worden er 

verwacht?  

Aanvraagformulier Activiteitensubsidie 
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Is de activiteit gericht op het 

doorgaan ervan voor minimaal 

twee achtereenvolgende jaren? 

 Ja     Nee 

Is de activiteit hoofdzakelijk 

opgezet vanuit maatschappelijke 

betrokkenheid  en niet vanuit 

commercieel of winstoogmerk? 

 Ja, vanuit maatschappelijke betrokkenheid 

 Nee, vanuit commercieel of winstoogmerk 

MAATSCHAPPELIJKE DOELEN 

Aan welke maatschappelijke 

doelen draagt de activiteit bij? 

En onderbouw dit. 

(Benoem minimaal 2 

maatschappelijke doelen en 

gebruik hiervoor de doelen uit 

bijlage 1): 

Maatschappelijk doel: 

Omdat: 

Maatschappelijk doel: 

Omdat: 

Maatschappelijk doel: 

Omdat: 

MEERWAARDE VAN DE ACTIVITEIT Antwoord 

Kwetsbaren / minder zelfredzamen 
Is de activiteit gericht op inwoners van voormalig Langedijk die minder 
zelfredzaam of kwetsbaar zijn ten gevolge van beperking, ziekte of 
achtergrond of op diegenen die hen ondersteunen? 

Zo ja, motiveer uw antwoord: 

 Ja     Nee 

Draagt de activiteit bij aan het zo lang mogelijk zelfstandig wonen en/of 
actief deelnemen aan de lokale samenleving? 

Zo ja, motiveer uw antwoord: 

 Ja     Nee 
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Voorziet de activiteit in reguliere, sportieve en/of culturele besteding van 
de dag? 

Zo ja, motiveer uw antwoord: 

 Ja     Nee 

Draagt de activiteit bij aan ondersteuning of uitbreiding van het netwerk? 

Zo ja, motiveer uw antwoord: 

 Ja     Nee 

Is de activiteit speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld/bedoeld? 

Zo ja, motiveer uw antwoord: 

 Ja     Nee 

Maakt extra/speciale ondersteuning van deze doelgroep onderdeel uit van 
de uitvoering van de activiteit? 

Zo ja, motiveer uw antwoord: 

 Ja     Nee 

Samenwerking 

Zijn er meerdere organisaties betrokken bij de organisatie/uitvoering van 
de activiteit? 

Zo ja, motiveer uw antwoord: 

 Ja     Nee 

Zijn er meerdere organisaties financieel betrokken bij de activiteit? 
(deze vorm van cofinanciering moet blijken uit de begroting van uw 
activiteit). 

Zo ja, motiveer uw antwoord: 

 Ja     Nee 

Zorgt de samenwerking voor een betere efficiency / meer efficiënte inzet 
van tijd/geld/inspanning van de activiteit? 

Zo ja, motiveer uw antwoord: 

 Ja     Nee 

Zorgt de samenwerking voor een betere effectiviteit / inhoudelijke 
meerwaarde van de activiteit? 

Zo ja, motiveer uw antwoord: 

 Ja     Nee 

Innovatie 
Kan de activiteit als vooruitstrevend/onderscheidend/uniek worden 
bestempeld?   

Zo ja, motiveer uw antwoord: 

 Ja     Nee 



4 

Wordt de activiteit voor het eerst op deze wijze georganiseerd in 
voormalig Langedijk? 

Zo ja, motiveer uw antwoord: 

 Ja     Nee 

Levert de activiteit een meerwaarde op ten aanzien van de kerntaak van 
de organisatie? 

Zo ja, motiveer uw antwoord: 

 Ja     Nee 

TERUGBLIK NAAR VORIG SUBSIDIEJAAR 

Heeft u vorig jaar subsidie 

ontvangen? 

 Ja     Nee (dan kunt u de rest van de vragen in dit blok overslaan) 

Zo ja, was dit voor dezelfde 

activiteit als waar u nu subsidie 

voor aanvraagt? 

 Ja         Nee, namelijk voor: ___________________________________ 

Wat was het resultaat van de 

activiteit? (in termen van 

deelnemers, maatschappelijk 

rendement, succesfactoren, 

verbeterpunten) 

AAN TE VRAGEN SUBSIDIEBEDRAG 

Welk subsidiebedrag vraagt u 

aan? € _______________ 
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VEREISTE STUKKEN BIJ DEZE AANVRAAG 

Aan deze aanvraag is (minimaal) toegevoegd: 

 de begroting van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 de beschrijving/het plan van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 afschrift van de statuten**;

 beschrijving van de organisatievorm, voor zover deze niet reeds in de statuten is vervat**;

 bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel**;

 indien van toepassing een opgave van aan de instelling gelieerde rechtspersonen, de vermogenspositie van die
rechtspersonen en de aard van de betrekking met die rechtspersonen**.

** Alleen wanneer u voor het eerst subsidie aanvraagt bij de gemeente 

BETAALBAARSTELLING 

IBAN 

t.n.v.

Plaats 

VERKLARING 

Ondergetekenden verklaren dat dit aanvraagformulier naar waarheid is ingevuld. De begroting is gecontroleerd en 
in orde bevonden door een kascontrolecommissie. Met de begroting en het activiteitenplan maakt u aannemelijk 
dat de voor het komende jaar aangevraagde subsidie, tezamen met de andere middelen die u ter beschikking 
staan en komen, op een verantwoorde wijze ten gunste komen aan de activiteit waarvoor de subsidie wordt 
verstrekt. De activiteiten komen in belangrijke mate ten goede aan inwoners van voormalig Langedijk en dragen 
bij aan de door de gemeenteraad vastgestelde maatschappelijke doelen. 

ONDERTEKENING 

Datum 

Plaats 

Handtekening voorzitter 

Handtekening secretaris 
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Bijlage 1  Maatschappelijke doelen per thema1 

• Beter Gezond
Hand op de schouder, steun in de rug 

1. Inwoners die ondersteuning nodig hebben, weten waar zij terecht kunnen voor ondersteuning en durven
sneller en makkelijker om deze hulp te vragen, dan wel kunnen deze hulp makkelijker accepteren.

2. Inwoners die hulp kunnen geven, worden gestimuleerd of gefaciliteerd om dat ook  te doen.
3. Zorgverleners, onderwijs, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en sport- en cultuurverenigingen

vormen de spil van de sociale omgeving; zij stimuleren gezond gedrag en signaleren ongezond gedrag.
4. Inwoners met beperkingen krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben; zo snel, licht en kortdurend als

mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk.

Bewust bezig 
1. Inwoners van voormalig Langedijk zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid.
2. Inwoners van voormalig Langedijk zijn zich bewust van de schadelijke gevolgen van overmatig en 

ongezond eten en drinken, van alcohol- en drugsgebruik, roken, overgewicht en te weinig bewegen.   
Zij kunnen hun gedrag hierop aanpassen.

• Kansrijk Jong
Alle kinderen groeien op in een veilige leefomgeving en hebben optimale ontwikkelingskansen 

1. Kinderen en jongeren kunnen veilig en gezond opgroeien, spelen bewegen en deelnemen aan de
samenleving.

2. Kinderen en jongeren ontvangen onderwijs en, zo nodig, passende ondersteuning en zorg binnen en buiten
school.

3. Kinderen en jongeren zijn vertrouwd met democratisch burgerschap.

Opvoeden doen we samen 
1. Ouders zijn toegerust om voor hun kinderen te zorgen en hen op te voeden. Zij zijn vaardig en vinden het

vanzelfsprekend om te praten over opvoeden en om ondersteuning bij de opvoeding te vragen.
2. Kinderen, jongeren en ouders weten waar zij ondersteuning kunnen krijgen. Deze ondersteuning wordt snel,

laagdrempelig en in samenhang aangeboden.
3. Kinderen en opvoeders met ondersteuningsvragen, krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben; zo licht

als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk.

Een goede start 
1. Alle kinderen van 2 tot en met 17 jaar kunnen terecht op een voorschool, basisschool en het Voortgezet

Onderwijs.
2. Voorscholen zijn een veilige en stimulerende omgeving voor jonge kinderen, waarbij bijzondere aandacht is

voor het bestrijden van achterstanden.
3. Jongeren volgen een opleiding die hen perspectief op betaald werk biedt en halen een diploma.
4. Ouders, scholen en andere maatschappelijke organisaties signaleren risico’s op uitval op school vroegtijdig

en nemen passende maatregelen om uitval te voorkomen.

• Meedoen
Werk loont, betaald of onbetaald 

1. Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn (en blijven) aan het werk, betaald dan wel onbetaald,
en dragen bij aan eigen welzijn en aan de samenleving.

2. Organisaties tonen zich betrokken, door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te
bieden (betaald of onbetaald).

3. Mensen met een beperking zijn toegerust om (weer of meer) zelfstandig te kunnen participeren via betaald
of onbetaald werk.

1 Bron: Rapportage Langedijker Kracht ‘subsidiëren en accommoderen vanuit Langedijker visie’ 
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1. Verenigingen vinden het vanzelfsprekend dat zij bijdragen aan de ontwikkeling van de voormalige Langedijker
samenleving.

Burgerparticipatie 
1. Inwoners van voormalig Langedijk vinden het vanzelfsprekend om mee te werken aan het

behoud van een prettige woon- en leefomgeving en dragen bij aan een bloeiend verenigingsleven.

• Wonen, Welzijn en Zorg
Mantelzorgers voelen balans tussen eigen leven en zorg geven 

1. Mantelzorgers weten welke ondersteuning zij kunnen krijgen ter ondersteuning of ter verlichting van de zorg.
2. Mantelzorgers ontvangen, zoveel mogelijk, de ondersteuning die zij nodig hebben om de mantelzorg te

kunnen (blijven) bieden.
3. Mantelzorgers en professionals en vrijwilligers werken goed samen bij het bieden van zorg.

Vrijwilligerswerk is voor iedereen en door iedereen 
1. Inwoners zijn gestimuleerd en geactiveerd om een bijdrage te leveren aan de samenleving.
2. Vrijwilligers ontvangen, zoveel mogelijk, ondersteuning die zij nodig hebben om het vrijwilligerswerk te 

kunnen uitvoeren en weten elkaar te vinden om kennis en ervaring uit te wisselen.
3. Professionals richten zich op het faciliteren en begeleiden van vrijwilligers.
4. Verenigingen vervullen een bindende rol in het versterken van de cohesie in voormalig Langedijk.

Zelfstandig met een zetje 
1. Inwoners zijn zo veel mogelijk (financieel) zelfstandig. Wanneer dit niet mogelijk is, bevinden zij zich zo min 

mogelijk en zo kort mogelijk in een (financiële) afhankelijkheidspositie.
2. Inwoners voeren regie over hun eigen leven en zijn zich bewust van de gevolgen van het ouder worden en/

of van ziekte en nemen, waar mogelijk, zelf tijdig maatregelen om deze gevolgen op te vangen.
3. Kinderen kunnen meedoen aan sportieve, sociale, culturele en educatieve activiteiten. De financiële situatie 

van hun ouders is hiervoor geen belemmering.
4. Voormalig Langedijk biedt mogelijkheden voor (zelf)ontplooiing, ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning 

aan inwoners met een beperking.

Prettig en passend kunnen wonen 
1. Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor het bevorderen van de leefbaarheid en sociale cohesie in hun

woon- en leefomgeving.
2. Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.
3. De openbare ruimte is voor iedereen goed toegankelijk.

Het participeren in de samenleving, door het deelnemen aan culturele en sportieve activiteiten, is geen afzonderlijk 
thema of doel. Participeren is een middel dat bijdraagt aan het bereiken van andere maatschappelijke doelstellingen 
als ontwikkeling van kinderen en gezond blijven. Daarnaast draagt het bij aan ontmoeten, ontplooien en ontspannen 
en daarmee aan prettig wonen en leven. 

Versterken van het maatschappelijk middenveld 
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