
 

 

 

SUBSIDIE – AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITEN 75 JAAR VRIJHEID 

 
 

De gemeente Noardeast-Fryslân geeft een impuls aan activiteiten en projecten die in het kader van 75 

jaar vrijheid worden georganiseerd. Hiervoor is in 2020 subsidie beschikbaar. Een eenmalige subsidie 

kan worden aangevraagd middels dit aanvraagformulier. Let op: een ingevuld formulier dient uiterlijk 

20 januari door de gemeente te zijn ontvangen! 

 

Meer informatie over de procedure voor het aanvragen van subsidie en het beoordelen van aanvragen 

is te vinden in de ‘SUBSIDIEREGELING 75- JAAR BEVRIJDING GEMEENTE NOARDEAST-

FRYSLÂN’ 

 

 

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. 

 

 

Naam aanvragende organisatie: _________________________________________________ 

 

Handelsregisternummer:*   _________________________________________________ 

 

Rekeningnummer (IBAN):  _________________________________________________ 

 

Ten name van    _________________________________________________ 
 
 
* Het handelsregisternummer is gelijk aan het Kamer van Koophandel nummer 
 

 

 
Contactgegevens  

 
Aanvraag indienen als: 

o Als een natuurlijk persoon of groep personen 

o Als een organisatie, stichting of instelling 

 
 
Naam:    ________________________________________________________ 
 
Straat en huisnummer:  ________________________________________________________ 
   
Postcode en plaats:  ________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer:  ________________________________________________________ 
 
E-mailadres:   ________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

Gegevens activiteit/ project 
 

 

Naam activiteit / project  ________________________________________________________ 

 

Geplande startdatum:  ________________________________________________________ 

 

Geplande einddatum:  ________________________________________________________ 

 

 

Omschrijving activiteit / project: 

Geef een uitgebreide omschrijving van de activiteit of het project. Vermeld daarbij in ieder geval de 

aard van de activiteit, wie bij de activiteit betrokken zijn, waar en wanneer de activiteit plaatsvindt, de 

doelgroep en het verwachte aantal deelnemers / bezoekers. U kunt eventueel ook een projectplan als 

bijlage met dit aanvraagformulier meesturen. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

De verbinding met 75 jaar vrijheid: 

Geef een beschrijving in hoeverre de activiteit of het project aansluit bij het doel van deze regeling, het 

herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid in de gemeente. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

 

 

De begroting van de activiteit of het project 

De begroting moet in ieder geval inzicht geven in de verwachte inkomsten en uitgaven van de activiteit 

of het project. Ook moet uit de begroting blijken welke bijdrage uzelf levert en welke bijdrage(n) door 

derden worden geleverd. U kunt eventueel ook een begroting als bijlage met dit aanvraagformulier 

meesturen.  

 

Totale verwachte kosten:   €__________________________________________ 

 

Totaal verwachte eigen bijdragen:  €__________________________________________ 

 

Totaal verwachte bijdragen door derden: €__________________________________________ 

 

Gevraagd subsidie bedrag*   €__________________________________________ 

 

*De subsidie bedraagt maximaal het tekort op de begroting, met een maximum van €2.500. 

 

 

 

Ondertekening 

 
Aldus naar waarheid ingevuld en rechtsgeldig ondertekend 

 

 

Plaats:  ………………………………………… Datum: ………………………………………….. 

 

 

Naam:  …………………………………………  

 

 

 

Handtekening: ………………………………………… 

 

 

 

Een ingevuld aanvraagformulier inclusief eventuele bijlagen kunt u mailen naar: 

 

info@noardeast-fryslan.nl. 

 

U kunt het formulier en de bijlagen ook sturen naar 

 

Gemeente Noardeast- Fryslân 

t.a.v. Mevr. M. van der Kloet 

Postbus 13 

9290 AA Kollum 

 

Een ingevuld formulier dient uiterlijk 20 januari door de gemeente te zijn ontvangen. Daarna ontvangt 

u binnen enkele weken bericht over de ingediende subsidieaanvraag. 

mailto:info@noardeast-fryslan.nl

