
Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh  

Vanaf 2015 is incidentele subsidie mogelijk voor de activiteiten van Gezond In Bossenburgh. 

Met de subsidie 'Gezond in Bossenburgh' wil de gemeente zich inzetten om 
gezondheidsachterstanden tegen te gaan. De gemeente wil met een integrale aanpak de gezondheid 
verbeteren van de inwoners van de wijk Bossenburgh, om daarmee de gezondheidsverschillen in de 
stad te verkleinen. 

Definitie van een incidentele activiteitensubsidie in de algemene subsidieverordening Vlissingen 2012 
(ASV): 
Art. 10, lid 1 sub b ASV: een incidentele activiteitensubsidie is een subsidie om activiteiten van 

eenmalige incidentele aard uit te voeren. Tot incidentele activiteiten behoren 
projecten. 

Art. 10, lid 2 ASV: de voorwaarden en de vorm waarin met betrekking tot de verschillende 
subsidiesoorten subsidie wordt verleend zijn opgenomen in de Beleidsregels 
Subsidieverstrekking gemeente Vlissingen.  

Om voor een incidentele subsidie van de gemeente Vlissingen in aanmerking te komen moet aan 
een aantal formele voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden zijn onder andere opgenomen in 
de Algemene wet bestuursrecht, en dan vooral in hoofdstuk 4 en in de ASV. 
De aanvraag moet minimaal 12 weken voordat de activiteit plaatsvindt in het bezit zijn van de 
Gemeente Vlissingen. Aanvragen die na de genoemde datum binnenkomen, kunnen niet in 
behandeling worden genomen. Dat betekent dat u voor de genoemde activiteit(en) geen subsidie zult 
ontvangen! 
 
Het subsidieaanvraagformulier moet volledig worden ingevuld en ondertekend worden door diegenen 
die daartoe statutair zijn bevoegd. Niet volledig of onjuist ingevulde, alsmede niet bevoegd 
ondertekende formulieren mogen en kunnen daarmee niet in behandeling worden genomen. 
Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren zullen aan u ter aanvulling of correctie worden 
geretourneerd.  
U krijgt dan maximaal 4 weken de tijd om de fouten te herstellen; deze termijn kan ook korter zijn.  
Als de aanvraag ook daarna nog niet voldoet aan de gestelde eisen, wordt de aanvraag niet in 
behandeling genomen. Dat betekent dat u voor de genoemde activiteit geen subsidie zal ontvangen. 

Binnen 8 weken na de ontvangst van de aanvraag zal het college van burgemeester en wethouders 
een besluit nemen over de aanvraag tot subsidieverlening. Zodra dat is gebeurd zal u een beschikking 
toe worden gestuurd met daarin het genomen besluit. Bij toekenning van de subsidie is het mogelijk 
dat er nog bepaalde voorwaarden in worden vermeld. 

Binnen 12 weken na afloop van de gesubsidieerde activiteit moet u verantwoording afleggen over de 
besteding van de subsidie. Dit in de vorm van een media-uiting (bv. een krantenartikel) waaruit blijkt 
dat de activiteit is uitgevoerd.  
Instellingen die een incidentele subsidie van meer dan € 10.000,-- ontvangen, dienen binnen 12 
weken na afloop van de activiteit door middel van het daarvoor bestemde formulier een aanvraag tot 
vaststelling in te dienen. Dit formulier wordt met de verleningbeschikking meegestuurd.  

De gemeente Vlissingen heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten bij de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, waardoor de vrijwilligers die activiteiten ondernemen in Vlissingen 
verzekerd zijn voor de risico’s die zij lopen tijdens het werk. 
Dit is na te lezen op: www.vngverzekeringen.nl. 
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Lijst van bijlagen die bij het aanvraagformulier “Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh” 
moeten worden ingeleverd: 

- Statuten 
(artikel 14 lid 1 sub c en lid 6 ASV) 

- Activiteitenplan 
(artikel 14 lid 4 ASV) 

- Inhoudelijk en financieel verslag 
Bij subsidie tot € 10.000,--: media-uiting waaruit blijkt dat de activiteit is uitgevoerd. 
(artikel 27a lid 1 sub a ASV) 
Bij subsidie vanaf € 10.000,--: binnen twaalf weken na afloop van de activiteit door middel van het 
daarvoor bestemde aanvraagformulier een verzoek tot vaststelling in te dienen, vergezeld van een 
inhoudelijke en financiële verantwoording. 
(artikel 27a lid 1 sub b ASV) 

Opsturen naar:   gemeente Vlissingen 
Postbus 3000 
4380 GV Vlissingen 

Of inleveren  
op het stadhuis:   Paul Krugerstraat  1 
   Vlissingen
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Aanvraag tot  verlening  

Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh 
 
Dit formulier moet uiterlijk 12 weken vóór de te organiseren activiteit in het bezit zijn van de 
gemeente. Aanvragen die korter dan 12 weken tevoren zijn ingediend worden niet in behandeling 
genomen.  
Dat betekent dat u dan niet in aanmerking komt voor subsidie! 
 

Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 
Vlissingen 2012 dient het bestuur van  

Naam aanvragende organisatie _________________________________________________ 

Postadres    _________________________________________________ 

Postcode    _________________________________________________ 

Plaats     _________________________________________________ 

Naam contactpersoon   _________________________________________________ 

Telefoonnummer vaste telefoon van _________________________________________________ 
contactpersoon   

Telefoonnummer contactpersoon mobiel      ________________________________________ 

E-mailadres contactpersoon aanvrager _________________________________________________ 

Bank- / gironummer van de aanvrager _________________________________________________ 
(er mag geen privé bank- of gironummer worden ingevuld) 
 
een aanvraag in tot het verlenen van een éénmalige activiteitensubsidie voor het organiseren van de 
volgende activiteit in het kader van Gezond In Bossenburgh: 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

Rechtspersoonlijkheid: 
Wij zijn een (a.u.b. aankruisen wat op uw organisatie van toepassing is): 
 
O  stichting Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: _____________  
 
O  vereniging  Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: _____________ 

O  anders: ____________  

aangesloten bij een landelijke / provinciale / regionale koepel:   

 0 ja: ________________________________ (naam van de koepelorganisatie) 

0 nee



 4  

Zijn de meest actuele statuten bij de gemeente in bezit 

0  
0  

ja 
nee 

Zo nee, dan actuele versie meesturen a.u.b. 

Wij verklaren bekend te zijn met de subsidievoorwaarden / -criteria zoals die zijn verbonden aan de 
subsidieverstrekking: 

 
 
 

Algemene wet bestuursrecht 
Algemene Subsidie Verordening gemeente Vlissingen 2012 
Beleidsregels 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     adres          postcode      woonplaats 
voorzitter               
______________________________    _____________________________________________________________________ 
 
secretaris            
________________________  ________________________________________________________ 
Penningmeester 
        
________________________  ________________________________________________________ 
Lid 
          
________________________  ________________________________________________________ 
Lid 
 
________________________     _______________________________________________________ 
 Lid 
 
________________________  ________________________________________________________ 
Lid 
          
________________________  ________________________________________________________ 
Lid 
          
________________________  ________________________________________________________ 
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Hoogte vermogens / bank- en kassaldi 
 

 
Op datum van 

aanvraag 

 
 

 

Reserves totaal: 
 
-
 
-

 Egalisatiereserve 

 Bestemmingsreserve 
 
Voorzieningen 
(fonds voor o.a. groot onderhoud aan eigen 
accommodaties, instrumenten e.d.) 

 

 
€ 
 
€ 
 
€ 
 
€  

 
Banksaldi  
(totaal [rek. courant., spaarrekeningen e.d.])  
 
In kas 
 

 
€ 
 
 
€ 

 
 
Inhoudelijke gegevens aanvraag incidentele activiteitensubsidie 
 
 
 
Datum / data  activiteit 
 

 

 
Locatie activiteit 
(waar vindt de activiteit plaats?) 

 

 
Doel activiteit 

 

 
Gericht op 
(doelgroep) 

 

 
Inhoud activiteit 
(nadere informatie 
eventueel in een bijlage) 

 

 
Aantal deelnemers 
(totaal aantal ‘natuurlijke 
personen’) 

 

 
Leeftijdscategorie 
 
 

 

Andere bijzonderheden 
(nadere informatie 
eventueel in een  
bijlage) 
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Financiële gegevens aanvraag incidentele activiteitensubsidie 

Inkomsten  Bedrag Toelichting (eventueel) 
 
 

 

 

Entreegelden  
 
Deelnemersbijdragen  
| 
Overige inkomsten 
(sponsoring e.d.) 

 
 

 

   
Uitgaven Bedrag Toelichting (eventueel) 

 
 

 

 

 

Organisatiekosten  
 
Inzet leiding 
 
Huur ruimte e.d. 
 
Materiaalkosten e.d. 

  

   
 
Gevraagd subsidiebedrag 
 

 
€ 

 
 

 

 

Risicofactoren:     ___________________________________________ 
(zoals het weer) 
 
Verzekerd tegen risico’s:    ja / nee  
Zo ja: tot welk bedrag    € _________  

FINANCIEEL VERSLAG TOEVOEGEN 

N.B. 
Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren zullen aan u ter aanvulling c.q. correctie worden 
geretourneerd. Alle gevraagde gegevens moeten worden verstrekt. Zo nodig kunt u volstaan met “0” 
of “n.v.t.”. Wij accepteren géén lege velden. 




