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Aanvraagformulier   
S.v.p. digitaal inzenden naar  info@subsidiefondskruisvereniginghelmond.nl 

Het Subsidiefonds richt zich op stichtingen en verenigingen in de gemeente Helmond, werkzaam op 

het terrein van de extramurale, lichamelijke en geestelijke, maatschappelijke gezondheidszorg (bijv. 

wijkverpleging en thuiszorg of vrijwilligerswerk in de thuiszorg). Raadpleeg voor een nadere 

omschrijving van de verschillende terreinen die hiermee bedoeld worden, de algemene toelichting 

op de homepagina van onze website: www.subsidiefondskruisvereniginghelmond.nl                        

Lees verder ook onder het kopje: Subsidieaanvraag - > aanvraagprocedure -> subsidiereglement. 

Er wordt geen bijdrage verleend voor dekking van exploitatiekosten, noch voor activiteiten die 

gedekt worden door WMO, WLZ, ziektekostenverzekering of andere reguliere financiering.  

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft het bestuur een privacybeleid 

vastgesteld. Een verkorte versie staat op de website. Met het ondertekenen en insturen van een 

aanvrage geeft u toestemming aan het Subsidiefonds om de door u verstrekte gegevens te gebruiken 

conform ons privacybeleid, gebaseerd op de AVG. Dit aanvraagformulier vormt de basis van uw 

subsidieverzoek en dient ondertekend te worden door een leidinggevende (voorzitter, directielid of 

manager van een organisatie). 

Als u twijfelt of uw initiatief in aanmerking komt voor subsidie, neem dan gerust contact met ons op.  

Graag duidelijk en beknopt invullen: 

1. Aanvragende rechtspersoon (naam organisatie met relevante contactgegevens): 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Doelstelling van uw organisatie: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Omschrijving en doelstelling van uw project1 waarvoor de bijdrage wordt gevraagd: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Plan van aanpak, planning en uitvoering van het project2 (startdatum en looptijd):  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Begroting3 met specificatie van projectkosten, (co)financiering, dekkingsplan:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Gevraagd bedrag aan Subsidiefonds Kruisvereniging Helmond:                                                               

 

€ ………………………………………………………………………………………………...………………………………………………. 

 

7. Gevraagde en/of toegekende bedragen via andere fondsen/organisaties:   

 

€ ………………bij ……………………………………………………………………………aangevraagd/toegekend4 

€ ………………bij ……………………………………………………………………………aangevraagd/toegekend 

€ ………………bij ……………………………………………………………………………aangevraagd/toegekend 

 

 

Aantal bijlagen: …… 

 

Getekend d.d.: ………………………. te ………………………  

 

Handtekening: ……………………………………………………. 

 

Naam ondertekenaar: ………………………………………… 

 

Functie ondertekenaar: ………………………………………. 
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