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Aanvraagformulier bijdrage dorpsbudget 2023 

 

Met dit formulier vraag je een bijdrage aan uit het dorpsbudget voor een inwonersinitiatief waarmee de leefbaarheid 

van jouw dorp verbetert.  

 Bespreek je initiatief vooraf met de dorpencoördinator. Die geeft je advies en brengt je in contact met afdelingen 

van de gemeente.  

 Wil je iets plaatsen of veranderen aan gemeentelijk grond? Stem je initiatief af met de afdeling Grondzaken 

voordat je deze aanvraag doet. 

 Wil je iets aanpassen aan een gebouw dat op de grond van de gemeente staat? Stem je initiatief  af met de 

afdeling Grondzaken, Sport en/of Vastgoed voordat je deze aanvraag doet. 

Je kunt de afdelingen bellen op telefoonnummer 088 345 8888.  

Extra informatie en voorwaarden staan op  https://hethogeland.nl/dorpsbudget. 

Staat er een * dan is die vraag verplicht. Vul per initiatief een formulier in.  

We vragen je contactgegevens zodat we contact kunnen opnemen. 

 

Naam van de organisatie*    ……………………………………. 

Nummer Kamer van Koophandel*   …………………………………….  

Contactpersoon*     ……………………………………. 

Adres*       ……………………………………. 

Postcode en woonplaats*     ……………………………………. 

E-mailadres*      ……………………………………. 

Telefoonnummer tijdens kantooruren*   ……………………………………. 

IBAN-bank + bankrekening*    ……………………………………. 

Op naam van*      ……………………………………. 

In welk dorp speelt het initiatief*    ……………………………………. 

 

 
Hoeveel subsidie vraag je aan?                                   

  

….…………………………………. 

 

https://hethogeland.nl/dorpsbudget
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1. Naam en beschrijving van het initiatief* 

Omschrijf hier je initiatief. Waar ga je het aangevraagde bedrag voor gebruiken? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Bespreek je initiatief vooraf met de dorpencoördinator. Die geeft je advies en brengt je in contact met afdelingen 

van de gemeente.  

 Wil je iets plaatsen of veranderen aan gemeentelijk grond? Stem je initiatief af met de afdeling Grondzaken 

voordat je deze aanvraag doet. 

 Wil je iets aanpassen aan een gebouw dat op de grond van de gemeente staat?  Stem je initiatief af met de 

afdeling Grondzaken, Sport en/of Vastgoed voordat je deze aanvraag doet. 

2. Heb je je initiatief besproken met de gemeente?* 

o Ja 

o Nee 

o Niet van toepassing 

 

 

3. Wat zijn de doelstellingen van het initiatief?* 

Wat wil je bereiken met het initiatief en hoe ga je meten of dit bereikt is? Op welke manier levert jouw 

initiatief een positieve bijdrage aan de leefbaarheid? (Kruis aan en geef een toelichting). 

o Versterken en verrijken van jullie vitale gemeenschap 

o Herstructurering van voorzieningen 

o Versterken van de kwaliteit van de leefomgeving 

o Versterken van bereikbaarheid van voorzieningen voor inwoners 

o Anders, nl.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Toelichting op de doelstelling: 

----------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

4. Voor welke doelgroep is het initiatief bedoeld?* 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 

 

 

 

5. Wanneer wordt het initiatief uitgevoerd? Wat is de planning?* 

 

 

 

 

6. Draagvlak*  

Beschrijf hier of er draagvlak is voor jouw initiatief en waar dit uit blijkt. Hierbij kun je denken aan 

bijeenkomsten die zijn georganiseerd, ledenvergaderingen, enquêtes en/of samenwerkingen met andere 

organisaties. Stuur een bijlage mee waaruit het draagvlak blijkt. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
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7. Samenwerking*  

Hier kun je aangeven met welke partijen je samenwerkt en waarom je met deze partijen samenwerkt. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 

8. Heb je bij andere organisaties subsidie aangevraagd? *  

a. 1e organisatie   …………………………………. 

Aangevraagd bedrag   …………………………………. 

Nog in behandeling/ toegekend  …………………………………. 

 

b. 2e organisatie   …………………………………. 

Aangevraagd bedrag   …………………………………. 

Nog in behandeling/ toegekend  …………………………………. 

 

c. 3e organisatie   …………………………………. 

Aangevraagd bedrag   …………………………………. 

Nog in behandeling/ toegekend  …………………………………. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 

9. Op welke manier steek je zelf de handen uit de mouwen om het initiatief te 

realiseren? * 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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10. Wil je nog iets toelichten? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 

 

11. Ondertekening * 

 

Plaats   -------------------------------------------------------------- 

 

Datum   -------------------------------------------------------------- 

 

 

Handtekeningen: 

Voorzitter/secretaris      penningmeester/contactpersoon 

 

 

 

--------------------------------------------    -------------------------------------------- 

 

 

Bijlagen 

Voeg bestanden toe als bijlage 

 

 Begroting/dekkingsplan -  hierin moet in ieder geval staan welke kosten je gaat maken en hoe je van 

plan bent deze te betalen.  

 Schetsontwerp of bouwtekening; als het om ‘aard- en nagelvaste voorzieningen’ gaat moet je een 

ontwerp toevoegen. 

 Een bijlage waarin staat hoe jullie het draagvlak hebben georganiseerd 
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Tegenprestatie  

 

Als jouw verzoek wordt goedgekeurd lever je een tegenprestatie. Bijvoorbeeld door het logo van de 

gemeente te gebruiken in je dorpskrant als je het initiatief presenteert, het insturen van een fotoverslag, een 

video, een presentatie voor de wethouder of een andere suggestie voor een tegenprestatie die beter bij jouw 

initiatief past? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

0 Ik ga akkoord met de privacyverklaring. *   

(Hiermee verklaar ik dat ik toestemming geef tot het verwerken van de door mij verstrekte gegevens en 

indien nodig tot de overdracht van deze gegevens aan derden) 

 

 

 

 

Stuur dit formulier ingevuld en ondertekend met de gevraagde bijlagen naar: 

Gemeente Het Hogeland 

Postbus 26 

9980 AA Uithuizen 

 

Of mail alles naar gemeente@hethogeland.nl.  

 

Je krijgt bericht binnen 8 weken nadat wij de volledige aanvraag hebben ontvangen.  
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