Subsidieaanvraag Sportstimulering Gemeente Leiden
Kijk voor de voorwaarden op de website.
Uw gegevens
Naam contactpersoon
Naam organisatie
BSN/KvK-nummer
Adres
Postcode / woonplaats
IBAN-nummer
Telefoonnummer
E-mailadres
Uw project
Welk initiatief wilt u nemen? Stuur als bijlage uw projectplan* mee.

Omschrijf hoe uw initiatief bijdraagt aan
- structureel vergroten van de sportdeelname en/of
- het vergroten van de maatschappelijke rol van sportverenigingen in de stad

Omschrijf hoe het initiatief bijdraagt aan vernieuwing van het sportaanbod

Geef aan of, en zo ja hoe, u samenwerkt met andere partijen en wie dat zijn.

Op welke doelgroep richt uw initiatief zich? (Jeugdigen, ouderen, mensen met een
beperking, …)

Welk bedrag vraagt u bij de gemeente Leiden aan?
€
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Uw aanvraag
Wat zijn de totale kosten van het project? Stuur als bijlage uw begroting mee
€
Toelichting op de hoogte van het bedrag:

Hoe worden de andere kosten gefinancierd? Heeft u voor uw project ook bij andere
fondsen, overheden, instanties of sponsors financiering aangevraagd?

Uw bijlagen
Welke bijlage(n) stuurt u mee?
 U stuurt altijd uw projectplan* mee
 Een sluitende begroting en dekkingsplan van de kosten van het initiatief
* Inhoud projectplan:
1. Samenvatting
Beschrijf de kern van het initiatief. Hierin komt kort het ‘wie’, ‘wat’, ‘hoe’ en ‘waarom’
van het project naar voren.
2. Inhoud, doelstelling en doelgroep van het project
Een beschrijving van wat er wordt bereikt met het project en hoe het de sport in
Leiden stimuleert.
3. Werkwijze en organisatie
Weergave van de projectplanning. Hoe en op welke termijn wordt het project
uitgevoerd? Welke partijen zijn bij de uitvoering betrokken en wat is hun rol?
4. Financiën van het project
Waar wordt de gevraagde subsidie precies voor gebruikt?
Tenslotte
Hierbij verklaar ik dat de gemeente Leiden rechtenvrij gebruik mag maken van de
(tussentijdse) resultaten.

naam

datum

handtekening

U kunt uw aanvraag incl. bijlagen sturen aan: Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC
Leiden, ter attentie van Maurice Molenaar, Team Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling of
digitaal naar m.molenaar@leiden.nl.
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