Investeringssubsidie
Investeringssubsidies zijn eenmalige subsidies. Hiermee wil de gemeente zich inzetten om
organisaties te ondersteunen die grote(re) investeringen moeten plegen, voor de voortgang van
hun maatschappelijke activiteiten.
In de algemene subsidieverordening en de subsidieregel Investeringssubsidie leest u of uw
activiteit voldoet aan de voorwaarden die gelden voor het verstrekken van een
investeringssubsidie.

Tip: neem vooraf contact op met één van de subsidieadviseurs, subsidies@vlissingen.nl,
tel: 14 0118.
Naast een volledig ingevuld formulier moet de subsidieaanvraag bestaan uit:
 de meest recente statuten;
 een ondertekende verklaring voor akkoord met subsidievoorwaarden (zie laatste blad);
 een onderbouwd verzoek met argumenten met betrekking tot de noodzaak van de
investering, evenals redenen waarom de organisatie zelf niet in staat is dit uit te voeren;
 een bijlage met daarin stukken die volledige inzage geven in de financiële positie van de
organisatie van de voorgaande 3 jaren;
 een bijlage met een gedetailleerde kostenopzet van de uit te voeren werkzaamheden,
welke wordt onderbouwd door tenminste twee offertes;
 en een recente (geanonimiseerde) ledenlijst van de vereniging;
Om de subsidieaanvraag volledig te maken kunt u deze documenten versturen aan Gemeente
Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen, inleveren op het stadhuis: Paul Krugerstraat 1,
Vlissingen of mailen naar gemeente@vlissingen.nl.

Let op: Bovenstaande gegevens moet uiterlijk 12 weken vóór de te organiseren activiteit in
het bezit zijn van de gemeente. Aanvragen die later worden ingediend worden niet in
behandeling genomen.
Na aanschaf van de roerende goederen dient u een verzoek tot vaststelling in, vergezeld
met een inhoudelijke en financiële verantwoording.
De ingediende aanvragen voor een investeringssubsidie worden behandeld op volgorde van
binnenkomst, dus volgens het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.
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Contactgegevens
Naam aanvragende organisatie
Postadres
Postcode
Plaats
Naam contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon
E-mailadres contactpersoon
IBAN aanvrager
(er mag geen privé IBAN worden ingevuld)

Organisatie
Wij zijn een

O
O
O

stichting
vereniging
anders

Inschrijvingsnummer Kamer van
Koophandel
Ons ledenaantal bedraagt in totaal (op datum
van aanvraag):

Investering
Aan te vragen subsidiebedrag

€

Totaal investering

€

Bijdrage uit andere bronnen

€

De aanvraag voor een investeringssubsidie wordt gedaan voor de aanschaf van:
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Wij verklaren bekend te zijn met de subsidievoorwaarden / -criteria zoals die zijn verbonden
aan de subsidieverstrekking:




Algemene Wet Bestuursrecht;
Algemene Subsidie Verordening gemeente Vlissingen 2018;
subsidieregels van de gemeente Vlissingen die op de activiteit betrekking hebben;

namens de aanvrager, de daartoe statutair of anderszins bevoegden,

Datum:

_____________

Plaats: _________________

Handtekeningen:
voorzitter

________________________________________

secretaris

________________________________________

penningmeester

________________________________________

Namen en adressen bestuursleden:
Naam
voorzitter

adres

postcode

woonplaats

___________________________________________________________________________
secretaris
___________________________________________________________________________
Penningmeester
___________________________________________________________________________
Lid
___________________________________________________________________________
Lid
___________________________________________________________________________
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