
Aanvraagformulier Dorpsbudget 2022
Met dit formulier vraagt u subsidie aan voor een inwonersinitiatief waarmee de leefbaarheid van uw 
dorp verbetert. De volledige subsidieregeling staat op https://hethogeland.nl/dorpsbudget. Bekijk voor 
een overzicht van alles waar u aan moet denken de checklist verderop in dit formulier.

Gegevens aanvrager

• De subsidie wordt alleen verstrekt aan rechtspersonen zonder winststreven, gericht op het
dorp waarop de aanvraag betrekking heeft.

• Correspondentie met uw organisatie versturen wij naar het postadres zoals die is opgenomen
in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Naam organisatie:

Inschrijfnummer KvK:

Contactpersoon:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon tijdens kantooruren:

E-mailadres:

IBAN organisatie:

Op naam van:

Dorp:
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https://hethogeland.nl/dorpsbudget


1. Naam en beschrijving van het inititatief

• Initiatieven die al eerder door de gemeente Het Hogeland of door 1 van de 4 oude gemeenten
gesubsidieerd zijn, komen niet in aanmerking voor subsidie.

• Het moet gaan om een eenmalig initiatief (het dorpsbudget is niet bedoeld voor terugkerende
activiteiten). Het initiatief is nog niet gestart en duurt niet langer dan 1 jaar.

2. Wat zijn de doelstellingen van het initiatief? (wat wilt u bereiken)

3. Wat is de doelgroep en met wie wordt er samengewerkt?
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4. Is er draagvlak en waaruit blijkt dat?

• Toon aan dat er afstemming is geweest met inwoners en/of organisaties uit uw dorp. De
andere partijen moeten er akkoord mee gaan dat uw initiatief wordt betaald uit het
dorpsbudget.

• Stuur een bijlage mee waaruit dit blijkt, bijvoorbeeld een handtekeningenlijst voorzien van
naam, of steunbrieven van organisaties.

Als bijlage stuur ik mee: 

5. Welk bedrag vraagt u aan?

€ 

Stuur een begroting en dekkingsplan mee waarin de volgende posten zijn opgenomen:

• kosten initiatief

• de cofinanciering. U moet zelf minimaal 10% bijdragen aan uw initiatief. In deze
‘cofinanciering’ zitten bijvoorbeeld de uren die u besteedt, of een gift van een bedrijf of
organisatie

• indien van toepassing: onderhoud en vervanging van het initiatief

6. Heeft u bij andere organisaties subsidie aangevraagd?

Naam 1e organisatie:

Aangevraagd bedrag:

Nog in behandeling?: 

Toegekend?: 
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Naam 2e organisatie:

Aangevraagd bedrag:

Nog in behandeling:

Toegekend:

Naam 3e organisatie:

Aangevraagd bedrag:

Nog in behandeling:

Toegekend:

7. Ruimte voor toelichting
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8. Ondertekening

Aldus naar waarheid opgemaakt en ondertekend

Plaats: 

Datum: 

Handtekening

_____________________________ ___________________________________

voorzitter / secretaris penningmeester / contactpersoon

Meesturen:

• Begroting

• Dekkingsplan

• Bewijs waaruit blijkt dat er draagvlak is voor uw initiatief. Bijvoorbeeld een handtekeningenlijst
voorzien van naam, of steunbrieven van organisaties.

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.

U krijgt bericht binnen 8 weken nadat wij de volledige aanvraag hebben ontvangen.
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Checklist dorpsbudget 

 
Waar moet u aan denken bij het aanvragen van een bijdrage uit het dorpsbudget?  
 

1. De aanvrager moet een rechtspersoon zijn. Laat de aanvraag indienen door 
bijvoorbeeld een vereniging of stichting. Deze moet ingeschreven staan bij de Kamer 
van Koophandel. 

 
2. U draagt zelf minimaal 10% bij aan uw initiatief. In deze ‘cofinanciering’ zitten 

bijvoorbeeld deuren die u besteedt, of een donatie van een bedrijf of organisatie. 
 

3. Toon aan dat er afstemming is geweest met inwoners en/of organisaties uit uw dorp. De 
andere partijen moeten er akkoord mee gaan dat uw initiatief wordt betaald uit het 
dorpsbudget. Stuur een bijlage mee waaruit dit blijkt, bijvoorbeeld een 
handtekeningenlijst voorzien van naam en woonplaats, of steunbrieven van organisaties 

 
4. Het initiatief is nog niet eerder door de gemeente gesubsidieerd, ook niet door 1 van de 

4 oude gemeenten. 
 

5. Het gaat om een eenmalig initiatief (het dorpsbudget is niet bedoeld voor terugkerende 
activiteiten). 

 
6. Het initiatief is nog niet gestart en duurt niet langer dan 1 jaar. 

 
7. Check op hethogeland.nl/dorpsbudget hoeveel geld er nog voor uw dorp beschikbaar is. 

 
8. Stuur dit aanvraagformulier volledig ondertekend naar de gemeente. 

 
9. Stuur een begroting mee. Wat kost het initiatief, inclusief eventueel onderhoud 

(bijvoorbeeld verven of schoonmaken)? 
 

10. Stuur een dekkingsplan mee. Hoe gaat u het betalen, wat doet of betaalt u zelf, bij welke 
organisaties heeft u ook subsidie aangevraagd? 

 
11. Stuur actuele bijlagen mee, voorzien van datum. 

 
12. Plaatst u iets op grond van een ander? Dan kan een gebruikersovereenkomst tussen u 

en de eigenaar van belang zijn. Hierin staan de voorwaarden waaronder u de grond 
mag gebruiken. 
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