
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van € 4.000,00 of meer  
 
 

 

Naam van de vereniging  

  

Naam secretaris  

Naam contactpersoon subsidie  

Adres contactpersoon  

Postcode en Woonplaats  

Telefoonnummer  

 
e-mail adres  

 
Giro- of bankrekeningnummer  

 

  
 

 

 

Hof van Tholen 2 
4691 DZ  Tholen 
Postbus 51 
4690 AB  Tholen 
telefoon: (0166) 66 82 00 
telefax:  (0166) 66 35 53 
bank: BNG 28.50.08.315 

 



Exploitatierekening

[naam vereniging]  ………………………………………….………..…………….. 

Debiteuren vb. (nog te) ontvangen contributie  € Huisvestingskosten (huur/ verzekering en afschrijving)  €  

Eigen bijdragen bij activiteiten  € Verzekeringen  €  

Activiteiten  € Organisatiekosten  €  

Giften/ collecte  € Personeelskosten/ leiderskosten  €  

Ontvangen rente (spaarrekeningen)  € Contributie (bij overkoepelend orgaan)  €  

Uitje/ Activiteiten  €  

Verkopen (kantine/ oliebollenacties enz..)  € Crediteuren en te betalen kosten  €  

Administratie  €  

Sponsoring  € Kamer van Koophandel  €  

Ontvangen Subsidie  € 

Reserveringen  €  

Leningen (aflossing, rente e.d.)  €  

Overige inkomsten  € Overige uitgaven  €  

Inkomsten  €                      - Uitgaven  €                       - 

uitsplitsing Overige inkomsten uitsplitsing Overige uitgaven

€  € 

€  € 

€  € 

€  € 

€  € 

€  € 

toelichting Reserveringen

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

Resultaat (= inkomsten - uitgaven) €

*) Indien u beschikt over een ander "model" dan is een kopie daarvan ook voldoende.

jaar:   2013

Inkomsten Uitgaven

 



 
BALANS PER 31 DECEMBER 2013 

 
 
 
VASTGELEGDE MIDDELEN PASSIVA 

Gebouwen € Eigen vermogen € 

Inventaris €   

Overige € Stortingen € 

 €  € 

VORDERINGEN BESTEMMINGSRESERVES €  

Contributies € EGALISATIERESERVES € 

Debiteuren € 
SCHULDEN OP LANGE 
TERMIJN 

 

Overige € Leningen (hypotheek/rek.courant) € 

 € Overige € 

VOORRADEN €  € 

GELDMIDDELEN € 
SCHULDEN OP KORTE 
TERMIJN 

 

  Huur terreinen € 

  Huur accommodatie € 

  Loonbelasting en premieheffing € 

  Schulden aan leveranciers € 

  Vooruit ontvangen € 

  Overige € 

 €   €  

    

    

 
   

    

 
 
 
 
 
 

   

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 

Indien u beschikt over een balans van een ander "model" dan is een kopie daarvan ook voldoende. 
 
 
 
 

Saldo's per 01 - 01 - 2013 Saldo's per 31 - 12 - 2013 

Saldo Bank/ rek.courant  _____________ Saldo Bank/ rek.courant ______________ 

Saldo Spaarrekening      ______________ Saldo Spaarrekening      ______________ 

Saldo Betaalrekening      ______________ Saldo Betaalrekening     _______________ 

Saldo Kas                      ______________ Saldo Kas                     _______________ 

Totaal ________________ Totaal ________________ 
 



 
ALGEMENE INFORMATIE (alle verenigingen invullen) 

 

1. AANTAL LEDEN PER 1 JANUARI 2013:  

vanaf 19 jaar:  

waarvan in de gemeente Tholen  
woonachtig tot en met 18 jaar:  

  

Aantal leden per 31 december 2013:  

vanaf 19 jaar:  

waarvan in de gemeente Tholen 
woonachtig tot en met 18 jaar:  

  
  

                 Activiteitenverslag (alle verenigingen invullen) 
  

TOELICHTING: De onderstaande gegevens dient u, voorzover deze op uw instelling, vereniging of 
stichting van toepassing zijn, te allen tijde te verstrekken. 

 

2. JEUGDVERENIGINGEN/GEHANDICAPTENWERK 

– heeft het aantal groepen/activiteiten wijzigingen 
ondergaan t.o.v. het voorgaande jaar?  

– zo ja, wanneer  

– Welke activiteiten heeft u in 2013 gehad?  

 
 

  

  

  

 

3. MUZIEKVERENIGINGEN/ZANGVERENIGINGEN 

– aantal concoursen in 2013:  

– aantal openbare uitvoeringen in 2013:  

 
Waar hebben deze uitvoeringen plaatsgevonden: (indien aanwezig kan een programma-overzicht bijgevoegd 

worden) 
 
                             Locatie                                          Datum 
 
           
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
           
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
           
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

       …………………………………………………………………………………………………………………. 



 

4. TONEELVERENIGINGEN/VOLKSDANSVERENIGINGEN 

– het aantal openbare uitvoeringen in 2013:  

 
Waar hebben deze uitvoeringen plaatsgevonden: (indien aanwezig kan een programma-overzicht bijgevoegd worden) 
 
                   Locatie                                          Datum 
 
           …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
           …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
           …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
           …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. GYMNASTIEKVERENIGING 

– opgave aantal teams dat deelneemt aan minimaal  
twee provinciale wedstrijden in 2013:  

 
 

– Welke activiteiten heeft u in 2013 gehad?  

            (vb, aantal trainingen, uitvoeringen e.d.) 
 

  

  

  

 

6. OVERIGE VERENIGINGEN 

– Welke activiteiten heeft u in 2013 gehad?  

 
 

  

  

  

 
 

Aldus naar waarheid ingevuld, exploitatierekening/ balans 2013 en activiteitenverslag 
 
 
Namens het bestuur van ……………………………………………………………………(vul hier de naam van uw vereniging/  

                                                                                                           stichting in) 
 
 
 
 (plaats) (datum) 
 

 
 

,voorzitter          . 
Naam 

 
 
 

,penningmeester 
            Naam 



 
 

TOELICHTING SUBSIDIEVASTSTELLINGS SUBSIDIE 2013 
Algemeen 
Door middel van dit formulier verzoekt het bestuur van de instelling om vaststelling van 
subsidie voor het jaar 2013. Het formulier moet compleet vóór 1 april 2014 worden ingediend 
bij het college van burgemeester en wethouders. 
Mocht uit de formulieren blijken dat de gesubsidieerde activiteiten niet of niet geheel zijn 
uitgevoerd, dan kan de subsidie lager worden vastgesteld en kan een evenredig deel worden 
teruggevorderd.  
 
Naam instelling (statutair) : de naam van de instelling zoals vermeld in de statuten; 
Correspondentieadres :      het postadres van het secretariaat; 
E-mailadres secretariaat :   het e-mailadres van het secretariaat; 
Giro- of bankrekeningnummer : het rekeningnummer van uw instelling; 
Aantal leden :     vul hier in, indien van toepassing, het aantal leden dat uw instelling had op 01-01-2013    
                           en op 31-12-2013; 
Verleende subsidie 2013:   vul hier in hoeveel subsidie aan uw instelling in 2012 is verleend; 
Contactpersoon:   een persoon van de instelling die tijdens kantooruren makkelijk is te bereiken en                       
                             vragen kan beantwoorden over de overgelegde stukken; 
Telefoonnummer: het telefoonnummer waar de contactpersoon overdag te bereiken is. 
Ondertekening:    Het formulier dient ondertekend te worden door de op het formulier aangegeven     
                             functionarissen. Niet of niet volledig ondertekende aanvraagformulieren worden  
                             beschouwd als niet ingediend. 
 
Wat in te vullen en aan te leveren? 
De hoogte van de in 2013 ontvangen subsidie is bepalend voor de eisen die het college aan 
uw verzoek tot subsidievaststelling stelt. In onderstaand schema kunt u zien welke formulieren uw 
instelling in ieder geval dient in te vullen en aan te leveren: 
 

     tot €   4.000,00 Géén aanvraag 
indienen voor 
subsidievaststelling 

activiteitenverslag nvt 

vanaf €   4.000,00 Aanvraagformulier 
subsidievaststelling 

uitgebreid 
activiteitenverslag 

Jaarrekening incl. 
balans 

vanaf € 35.000,00 Aanvraagformulier 
subsidievaststelling 

(uitgebreid) 
activiteitenverslag 

Jaarrekening incl. 
balans en 
accountantsverklaring 

 
Exploitatierekening 
In de jaarrekening wordt u gevraagd naar het financiele overzicht van het jaar 2013, 
en de realisatie van deze ten op zichte van de eerder ingediende begroting over het jaar 2013. 
De indeling en de posten op de exploitatierekening zijn identiek aan die van de begroting. Bij 
het invullen van de rekening dienen de werkelijke inkomsten en uitgaven bij dezelfde posten 
te worden vermeld als de geraamde inkomsten en uitgaven bij de begroting. 
Indien uw instelling een financieel jaarverslag maakt, verdient het aanbeveling dit jaarverslag 
ter informatie bij te voegen. 
 
Activiteitenverslag 
Het activiteitenverslag dient een goed overzicht te geven van de activiteiten die in het gevraagde 
boekjaar zijn verricht. Het verslag van de activiteiten zal vergelijkbaar moeten zijn met de geplande 
activiteiten 2013. Een verwijzing in het verslag “zie plan” is niet voldoende. 
Als uw instelling een inhoudelijk jaarverslag maakt, verdient het aanbeveling dit bij te voegen. 
 
Balans 
Voor het indienen van de balans dient gebruik gemaakt te worden van dit formulier. Indien 
bepaalde posten niet zijn vermeld kunt u deze aanvullen onder de verschillende hoofdposten. 
 
Accountantsverklaring 
Bij een subsidieverlening van € 35.000,- of meer, is de subsidieontvanger bij de aanvraag 
tot vaststelling verplicht een accoutantsverklaring te overleggen. 
De accountantsverklaring geeft de uitslag weer van het onderzoek van de accountant. 
 
 

(gestelde conform Algemene subsidieverordening Gemeente Tholen 2011) 


