
Uw idee/initiatief 

Wat wilt u gaan doen? 

Wat wilt u met het idee/initiatief bereiken? 

Voor wie doet u het? 

Wie zijn er naast u bij betrokken? 

Wanneer gaat het plaatsvinden? 

Hoe ziet de planning er uit? 

Waar gaat het plaatsvinden? 

AANVRAAGFORMULIER 
Goed idee, doe er iets mee! 
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Wat heeft u nodig? 

Heeft u geld nodig van de gemeente? 

 Nee 

 Ja  € 

 

Indien ja: voeg een raming van de kosten en een dekkingsplan bij. 

 

(Per aanvraag maximaal € 750,- incl. btw. Voor samenwerking tussen verenigingen/stichtingen/inwoners 
geldt een maximaal bedrag van € 1.750,-) 

Heeft u materiaal nodig? 

 Nee 

 Ja  Welk materiaal? 

Heeft u denkkracht nodig? 

 Nee 

 Ja  Waarover? 

In gesprek met ons? 

We bieden de mogelijkheid om op basis van dit formulier (ook als dit niet volledig is ingevuld) met ons in 

gesprek te gaan over uw initiatief. Na dit gesprek kunt u, als u dat wilt, het idee/initiatief aanpassen. Graag 

hieronder aankruisen wat van toepassing is: 

 Ik wil graag in gesprek! 

 Ik wil niet in gesprek 

Contactgegevens 

Wie bent u? 

Wie is uw contactpersoon? Naam 

Straat + huisnummer 

Postcode + plaats 

E-mailadres 

Telefoonnummer 

IBAN 
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Ondertekening 

Wij, de initiatiefnemers, verklaren dit aanvraagformulier naar waarheid te hebben ingevuld: 

Voornaam Achternaam Datum Plaats Handtekening 

     

     

     

     

     

     

     

Stuur dit formulier naar: 

 subsidie@maasdriel.nl - of 

 Postbus 10.000 5330 GA Kerkdriel - of  

 geef het af aan de balie van het gemeentehuis (Kerkstraat 45 in Kerkdriel) 

Indien van toepassing: vergeet de raming van de kosten en het dekkingsplan niet! 

Wij vragen u om na de realisatie, uiterlijk binnen 8 weken, van het initiatief ons een verslag 
inclusief beeldmateriaal te sturen. Dit mag in de vorm van foto’s en/of video. 

 

 

Het beeldmateriaal wordt gebruikt voor publicatie op www.maasdriel.nl en/of de Facebookpagina van de gemeente. Hierbij 
houdt de gemeente zich de verplichtingen en rechten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 
2018.   

Door ondertekening van dit aanvraagformulier stemt u in met het bovengenoemde gebruik van het beeldmateriaal en neemt 
u de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van toestemming voor publicatie van de personen die in het beeldmateriaal 
voorkomen.  
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