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Subsidieaanvraag- en afrekeningformulier 

Deskundigheidsbevordering  

Vooraf of binnen 6 maanden na afronding van de cursus indienen 

 

Verklaring eigen bijdrage  

Indien subsidie wordt verleend, zal deze 75% bedragen van de onder artikel 8 van de 

beleidsregel m.b.t. stimuleringsmaatregel deskundigheidsbevordering gemeente Geldrop-

Mierlo genoemde kosten.  

 

Is uw organisatie bereid de resterende 25% te betalen:  Ja / Nee 

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders gemeente Geldrop-Mierlo 

Hierbij ontvangt u een aanvraag voor (afrekening van) een subsidie in het kader van 

deskundigheidsbevordering voor onze organisatie. 

 

Datum:  

 

Handtekening, naam en functie, namens de organisatie: 

 

 

 

 

 

Als het formulier is ingevuld kunt u dit mailen naar gemeente@geldrop-mierlo.nl

ALGEMENE GEGEVENS  

Naam organisatie  

Straat huisnummer, postcode en 

woonplaats 

 

E-mail organisatie  

KvK nummer  

Rekeninghouder 

Bankrekeningnummer  IBAN: 

Volledige naam van rekeninghouder  

Straat huisnummer,  

postcode en woonplaats 

rekeninghouder 

 

BSN Nummer  

Contactpersoon 

Informatie kan worden verkregen bij  

E-mailadres contactpersoon  

Overdag telefonisch bereikbaar op 

nummer 
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De cursus  

1. Naam of namen van de vrijwillig(st)er(s) waarvoor de aanvraag of afrekening bestemd is 

(zijn): 

 

 

 

 

 

2. Functie van de vrijwillig(st)er(s): 

 

 

 

 

 

3.a.Voor welke cursus vraagt u (informatie of prospectus bijvoegen) subsidie of afrekening  

 

3.b. wat is het doel van de cursus: 

 

 

 

4. Waar wordt of werd de cursus gegeven: 

 

5. Wanneer start of startte de cursus: 

 

6. Wanneer wordt of werd de cursus beëindigd: 

 

7. Wat is of was het cursusgeld inclusief en exclusief BTW per persoon (bewijs bijvoegen): 

 

8. Wat is of was het cursusgeld inclusief en exclusief BTW in totaal voor alle deelnemers 

(betaalbewijs bijvoegen): 

 

9. Is uw organisatie BTW-plichtig? 

 

10. Zijn of waren er kosten voor leermiddelen die geen blijvende gebruiksmaterialen zijn: 

 

11. Totaal van de (te verwachten) kosten: 

 

Alleen in te vullen bij afrekening subsidie deskundigheidsbevordering 

 

1. wanneer werd vergoeding toegezegd? (svp zaaknummer vermelden)  

 

2. Heeft betrokkene of hebben de betrokkenen de cursus geheel goed afgerond (bewij(s)(zen) 

bijvoegen zoals diploma’s en factuur) 


