
Aanvraagformulier subsidie Sociaal Domein 

 

Aanvraag 

Waar vraagt u subsidie voor aan? 

Gevraagd subsidiebedrag (totaal) 

Deze aanvraag subsidie is 

� Jaarlijks 
� Eenmalig, het betreft 

o Maatschappelijk welzijnsinitiatief (max €750) 
o Deskundigheidsbevordering vrijwilligers (max €750) 
o Sportstimulering kwetsbare groepen (max. 750) 
o Overig 

Periode waar de aanvraag betrekking op heeft 

Korte beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie voor wordt aangevraagd. 

Aan welke maatschappelijke doelen draagt uw activiteit bij 

� Inwoners met een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm maken 
gebruik van het minimabeleid 

� Inwoners met een bijstandsuitkering toeleiden naar werk en opleiding 
� Vrijwilligerswerk helpt inwoners met een bijstandsuitkering naar een baan. 
� Jeugdige werklozen vinden werk of een vervolgopleiding  
� Inwoners met problematische schulden krijgen schuldhulpondersteuning 
� Inwoners zetten zich in als vrijwilliger 
� Eenzaamheid pakken we samen aan 
� Meedoen en ontwikkelen met kunst & cultuur en stimuleren van (digitale) 

geletterdheid 
� Statushouders burgeren in 
� Inwoners hebben de mogelijkheden om voldoende te bewegen en elkaar te 

ontmoeten. 
� Inwoners gebruiken minder alcohol en drugs 
� Inwoners hebben een gezond gewicht. 
� De inzet van voorliggende voorzieningen is primair 
� We dringen huiselijk geweld terug 
� We ondersteunen kwetsbare inwoners in hun eigen omgeving 
� We bieden ondersteuning voor mantelzorgers 
� Een sterke basis voor de jeugd 
� Onderwijshuisvesting draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs 
� Jeugdigen behalen een startkwalificatie 
� Voorkomen en verminderen van opgroei- en opvoedproblemen 
� We bieden passende jeugdhulp 

 

Motiveer waarom uw activiteit bijdraagt aan deze doelen. Geef hierbij ook aan in hoeverre dit 
preventief is en zo ja, op welke wijze 

Wat is er bereikt aan het einde van de subsidie(periode)? Wat is het maatschappelijk effect? 
Hoe maakt u dit zichtbaar? 

Op welke wijze is de activiteit vernieuwend (leg uit wat de vernieuwing is). 



Doelgroep, bereik en inclusie (voor wie is de activiteit bedoeld, aantal deelnemers, in hoeverre 
kan iedereen meedoen) 

Samenwerkende partners (Met wie en met welk doel wordt er samengewerkt) 

Mate van vrijwillige inzet (geef een toelichting op de inzet van/door vrijwilligers) 

Bij een eenmalige subsidie: in hoeverre heeft de activiteit een incidenteel karakter en/of is de 
activiteit op termijn zelfvoorzienend? 

 

Financiën 

Wat zijn de inkomstenbronnen om de kosten van de activiteiten te dekken waar u subsidie 
voor aanvraagt (bedragen vermelden)? 

� Eigen bijdrage deelnemers/Contributie 
� Donateurs 
� Acties 
� Subsidie gemeente Oegstgeest 
� Overige subsidies 
� Overige inkomsten 

Indien uw subsidieaanvraag hoger is dan €25.000: Wat is de stand van de egalisatiereserve 
per 31 december afgelopen boekjaar? 

Eventuele toelichting op de financiën 

 

Bijlagen  

Om uw subsidieaanvraag compleet te maken dient u toe te voegen: 

� Begroting 
� Financieel jaarverslag afgelopen boekjaar (bij aanvraag subsidie vanaf €25.000) 


