
2022 (juli t/m december)

2023

 Voor welk jaar of welke jaren vraagt u subsidie aan?

 Welk subsidiebedrag vraagt u aan?
Vermeld het bedrag per jaar. Laat dit bedrag terugkomen in de begroting

 4 Aanvraag subsidie

2022

2023

€

€

 3 Gegevens 2e contactpersoon

E-mailadres

Voorletter(s) en achternaam

Functie

Telefoonnummer (tijdens kantooruren)

E-mailadres

Telefoonnummer (tijdens kantooruren)

Functie

Voorletter(s) en achternaam

 2 Gegevens 1e contactpersoon

Bankrekeningnummer

KVK-nummer

Postcode en plaats

Adres

Naam organisatie

 1 Gegevens organisatie
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Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor het versterken van de sociale basis voor inwoners van de gemeente Kampen.  
Meer informatie over deze subsidie vindt u op www.kampen.nl/socialebasis.

Aanvraag subsidie versterken sociale basisa



 7 Inleveren formulier

U kunt het formulier digitaal invullen en daarna printen en ondertekenen. Stuur daarna een scan of foto van het formulier en de bijlagen 
via e-mail naar socialebasis@kampen.nl.

U kunt het formulier en de bijlagen ook per post opsturen naar: 

Gemeente Kampen
o.v.v. Subsidie sociale basis
Postbus 5009
8260 GA Kampen

 6 Ondertekenen

Handtekening voorzitter/bestuurder

Handtekening secretaris

Datum

Door het ondertekenen van dit formulier verklaren wij de Subsidieregeling versterken sociale basis en de bijbehorende voorwaarden 
te kennen. De aanvraag en de bijlagen zijn volledig en naar waarheid ingevuld.

Voeg bij uw aanvraag de volgende bijlagen toe.
 ■ het activiteitenplan
 ■ de begroting 

 
Vraagt u voor het eerst subsidie aan bij de gemeente Kampen? Stuur dan ook de volgende bijlagen mee:

 ■ uittreksel Kamer van Koophandel
 ■ statuten van de organisatie
 ■ het jaarverslag
 ■ de jaarrekening
 ■ de balans van het voorgaande jaar

 5 Bijlagen
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