
Aanvraagformulier subsidieregeling sportverenigingen 
 
Met dit formulier vraagt u subsidie aan voor een sportvereniging voor de periode 2020-2023. 

 

Aanvraag 

Vul het onderstaande formulier volledig in. Hierbij verzoeken wij u, naast de gegevens genoemd bij de 

punten 3 tot en met 5, de meest recente begroting van de inkomsten en uitgaven mee te sturen bij het 

indienen van de subsidieaanvraag.  

 

Vergeet niet uw handtekening onder aan het formulier te zetten (punt 7). Wij kunnen uw 

subsidieaanvraag anders niet in behandeling nemen. 

 
Subsidiegrondslagen sport: 

1. vast bedrag per vereniging ter hoogte van €860 

2. Vast bedrag van €3,- per lid. 

3. 20% van de trainerskosten (trainer, coach etc.), indien van toepassing 

4. 45% in de huisvestigingskosten: zaalhuur van sporthal de Schans of een van beide gymzalen 

in de gemeente Beesel. Indien van toepassing. 

 

1. Gegevens van de vereniging 

 

 Naam van de vereniging 

 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 

 Plaats van vestiging 

 Postadres 

 Postcode 

 Mailadres 

 IBAN-nummer: waarop wij de subsidie 

kunnen overmaken bij het indienen van 

de subsidieaanvraag 

 

 

 

 

2. Bestuurssamenstelling 

 

Secretaris 

 Naam 

 Adres en huisnummer 

 Postcode 

 Plaats 

 Telefoonnummer 

 Mailadres 

Voorzitter 

 Naam voorzitter 

 Telefoonnummer 

 Mailadres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Penningmeester 

 Naam  

 Telefoonnummer 

 Mailadres 

 

 

3. Ledenaantallen 

 

Ledenaantal 

Graag de meest recente ledenlijst bijvoegen 

 

__________ Leden 

4. Trainerskosten 

 

Graag een toelichting van kosten voor trainer, 

coach etc. bijvoegen 

 

20% van €_____________ = €_____________ 

5. Huisvestingskosten 

 

Indien kosten voor zaalhuur van sporthal de 

Schans of een van beide gymzalen in de 

gemeente. 

 

45% van €____________ = €_______________ 

6. Contributie 

 

Welke contributiebedragen hanteert uw 

vereniging? 

 

Jeugd: 

Volwassenen 

Kader: 

7. Handtekening 

 

 

U kunt de subsidieaanvraag indienen door dit reeds ingevulde en ondertekenende aanvraagformulier 

met de benodigde bijgevoegde documenten (begroting, ledenlijst en toelichting trainerskosten) te 

mailen naar info@beesel.nl. 

 

Wanneer u voor de eerste keer subsidie aanvraagt voor uw vereniging dient u ook een exemplaar van 

de oprichtingsakte of de statuten bij te voegen.  

 

mailto:info@beesel.nl

