
 

 

 
AANVRAAG SUBSIDIE DORDRECHT 800 JAAR 
Deze aanvraag stuurt u op naar: 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht 

  U stuurt bij uw aanvraag ook uw plan voor het feest of activiteit mee. Als uw aanvraag onvolledig is, krijgt u 

daarvan een bericht. U hebt dan 10 werkdagen om uw aanvraag aan te vullen.  

De aanvraag stuurt u op voor de periode:  

15 september tot 1 oktober 2019 of 1 oktober tot 1 december 2019 of 1 december tot 1 maart 2020  

1 Gegevens aanvrager    

 naam (persoon of organisatie) _______________________________________________________________________ 

contactpersoon   _______________________________________________________________________ 

straat en huisnummer  _______________________________________________________________________ 

postcode en plaats   _______________________________________________________________________ 

telefoonnummer (mobiel)  _______________________________________________________________________ 

e-mailadres   _______________________________________________________________________ 

IBAN    _______________________________________________________________________ 

registratienummer KvK   _______________________________________________________________________ 

 

2 Aanvraag  

 
 naam activiteit    _______________________________________________________________________ 

 

 datum activiteit    _______________________________________________________________________ 

 

 locatie activiteit    _______________________________________________________________________ 

 

 omschrijving activiteit   _______________________________________________________________________ 

 

   

3 Aanvullende informatie over de activiteit 

 

mijn activiteit is bijzonder omdat   __________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
      
ik werk samen met   _______________________________________________________________________ 
 
ik richt me op de doelgroep   _______________________________________ en verwacht _______ personen 
 

de activiteit is openbaar   □ ja, voor activiteiten in de openbare ruimte doet u een melding of  

                 heeft u een vergunning nodig (meer hierover leest u onder punt 6 van de aanvraag) 

                          □ nee, omdat _____________________________________________________ 

 

4 Financieel (vul ook de begroting in op het vervolg van dit blad) 

  
voor dit evenement heb ik aan eigen middelen € ______ , ____  (bijvoorbeeld via sponsoren) 
 
ik vraag subsidie over het tekort van    € ______ , ____  (rechtspersonen mogen meer dan € 20.000,- aanvragen) 
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Begroting 
 
  

INKOMSTEN UITGAVEN 

  

Sponsorbijdragen € Locatiehuur € 

Fondsen € Personeelskosten € 

Entreegelden € Organisatiekosten € 

Horecabijdragen € Marketing en PR € 

Crowdfunding € Horeca en catering € 

Subsidie gemeente (gevraagd) € Verzekeringen € 

Overige subsidie € Vergunningen € 

Eigen bijdragen  € Veiligheid € 

 € Schoon en duurzaam € 

 € Overige kosten € 

 € Onvoorzien € 

 €  € 

 €  € 

 €  € 

 €  € 

 €  € 

 €  € 

Totaal € Totaal € 

 

  

5 Communicatieplan  (geef bijvoorbeeld aan hoe uw strategie eruit ziet en wie uw partners zijn) 

 
beschrijf uw marketing- en/of communicatieplan: 

 

____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
overige zaken die ik wil melden of toelichten: 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
 
____________ aantal bijlagen die ik bij deze aanvraag meestuur      
    

6 Ondertekening aanvrager 

Naam    ______________________________________________________________ 

Datum  ________________________ Handtekening aanvrager _____________________________________ 

 

 
Voor het organiseren van een klein evenement doet u een melding of hebt u een vergunning nodig. 

Op www.dordrecht.nl geeft u als zoekwoord klein evenement in. U vindt onder het veld 'Klein evenement' de checklist met 

vragen.    

- de melding doet u uiterlijk 10 werkdagen voor de start van het evenement 

- de vergunning vraagt u aan minimaal 6 weken voor de start van het evenement 
 

 

In te vullen door de gemeente: Registratienummer  _______________________ Datum ontvangst _____ - _____ - 20 ___  

http://www.dordrecht.nl/

