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Gemeente Dronten 
t.a.v. het college 
Postbus 100 
8250 AC Dronten 
Tel. 14 0321  
E-mail gemeente@dronten.nl 
Website www.dronten.nl 
 
 
 

AANVRAAGFORMULIER BASISSUBSIDIE 2021 
 
INLEIDING 
Een basissubsidie is een vergoeding van maximaal 400 euro voor bestuurskosten en kan worden 
aangevraagd door vrijwilligersorganisaties met volledige rechtsbevoegdheid, werkzaam op de 
volgende terreinen: 
a. amateurkunst (muziek, dans, toneel, schilderen, beeldhouwen, audiovisuele kunst en literatuur); 
b. zorg; 
c. maatschappelijke ondersteuning; 
d. participatie; 
e. sport (sport en denksport). 
 
Meer informatie over het aanvragen van subsidie is te vinden in de Algemene subsidieverordening 2017 
en de Subsidieregeling 2021. Deze documenten kunt u inzien en downloaden op de website van 
Dronten, www.dronten.nl. De Subsidieregeling 2021 wordt in november 2020 vastgesteld. 
 
TERMIJN EN PROCEDURE 
De aanvraag tot het verlenen van een basissubsidie 2021 moet bij de gemeente worden ingediend 
voor 1 december 2020. Wanneer een aanvraag na deze datum wordt ingediend, dan is een 
basissubsidie alleen mogelijk wanneer er nog voldoende budget is. 
 
De subsidie moet worden aangevraagd met gebruikmaking van dit formulier. Een aanvraag is pas 
compleet wanneer het formulier volledig is ingevuld, is ondertekend en wanneer alle gevraagde 
stukken zijn bijgevoegd. Het formulier is ook te vinden op de website www.dronten.nl. 
 
 
VRAAG 1. GEGEVENS AANVRAGER 
 
Naam organisatie  ________________________________________________ 
 
Naam contactpersoon  ________________________________________________ 
 
Postadres   ________________________________________________ 
 
Postcode en plaats  ________________________________________________ 
 
Telefoonnummer  ________________________________________________ 
 
E-mail    ________________________________________________ 
 
IBAN Nummer      ________________________________________________ 
 
 
Werkzaam op gebied van        0 Amateurkunst 

0 Zorg 
0 Maatschappelijke Ondersteuning 
0 Participatie 
0 Sport of denksport 

 (aankruisen wat van toepassing is) 
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Doel van de organisatie  ________________________________________________ 
 
    ________________________________________________ 
     
Heeft uw organisatie statuten? 
 
0 Ja, vastgesteld op _____________________________________ __(datum invullen) 
0 Nee 
 
Vraagt u voor de eerste keer een basissubsidie, dan een kopie van de oprichtingsakte en van de 
statuten bijvoegen. Ook bij wijziging van de statuten een kopie van de nieuwe statuten bijvoegen! 
 
Is uw organisatie ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel? 
Vraagt u voor de eerste keer een basissubsidie dan kopie van de inschrijving bijvoegen! 
 
0 Ja, als stichting  __________________________(datum inschrijving en KvK nummer) 
0 Ja, als vereniging __________________________(datum inschrijving en KvK nummer) 
0 Nee 
 
Is uw organisatie aangesloten bij een koepelorganisatie? 
Toelichting: voor sommige organisaties is het mogelijk om lid te zijn van een landelijke of provinciale 
organisatie, bijvoorbeeld de KNVB, Scouting Nederland en dergelijke. 
 
0 Ja, namelijk bij __________________(datum inschrijving en KvK nummer koepelorganisatie) 
0 Nee 
 
 
VRAAG 2. BESTUURSSAMENSTELLING 
 
  Voorzitter   Secretaris   Penningmeester 
 
Naam  ______________  _________________  ________________ 
 
Straat  ______________  _________________  ________________ 
 
Plaats  ______________  _________________  ________________ 
 
Telefoon ______________  _________________  ________________ 
 
E-mail  ______________  _________________  ________________ 
 
 
VRAAG 3. SALARIS BESTUUR 
 
Krijgen de bestuursleden een salaris voor hun bestuursfunctie (meer dan een door de Belastingdienst 
toegestane vrijwilligersvergoeding)? 
 
0 Ja 
0 Nee 
 
 
VRAAG 4. ACTIVITEITEN 
 
Welke activiteiten voor inwoners van Dronten organiseert u in 2021? (Eventueel kunt u hiervoor een 
bijlage toevoegen) 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
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VRAAG 5. HOEVEEL PERSONEN UIT DRONTEN ZIJN ACTIEF BIJ DEZE ACTIVITEITEN? 
 
0 Aantal leden van de vereniging     ________________ 
 
0 Aantal actieve deelnemers aan activiteiten van de stichting ________________ 
 
 
 
ONDERTEKENING DOOR MINIMAAL TWEE BESTUURSLEDEN 
 
 
Naam ___________  Functie _____________ Handtekening_______ Datum 
 
 
 
 
 
Naam  ___________  Functie_____________  Handtekening_______ Datum 
 
 


