Plaatselijk Belang Haarle

Aanvraagformulier - Subsidie
Wil je een evenement organiseren in Haarle, vraag subsidie aan!
Sinds 1 januari 2014 beslissen Haarlenaren zelf welk evenement in het dorp gemeentelijke subsidie
ontvangt. De Gemeente Hellendoorn heeft hiertoe het Plaatselijk Belang Haarle (PBH) verzocht de
subsidieaanvragen te beoordelen. Hiertoe is een apart Subsidie Comité opgericht bestaand uit een
vijftal onafhankelijke Haarlenaren. Zij beoordelen alle aanvragen op basis van onderstaande richtlijnen
en beslissen of uw aanvraag aan de gemeentelijke criteria voldoet en hoeveel subsidie u ontvangt.
Tweemaal per jaar komt het PBH Subsidie Comité bijeen, rond 1 maart en rond 1 oktober.
Het subsidiebeleid van de gemeente is geheel gericht op het ondersteunen van nieuwe ontwikkelingen
in ons dorp. De subsidies zijn dan ook niet beschikbaar ter ondersteuning van organisaties of
personen, maar uitsluitend ter ondersteuning van evenementen in Haarle. Dus hebt u plannen
voor een evenement in ons dorp, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een financiële bijdrage. Let
op, sportsubsidies worden nog steeds direct bij de gemeente aangevraagd.
U bent van harte welkom een aanvraag ‘Evenementensubsidie Haarle’ in te dienen door het bijgaande
formulier in te vullen en dit, met een volledig budget, op te sturen aan het Plaatselijk Belang.
De richtlijnen:
Een aanvraag voor ‘Dorpssubsidie’ moet aan de volgende richtlijnen voldoen:













Het initiatief is niet strijdig met de wet en/of gemeentelijke regelgeving.
Het initatief past binnen de hieronder genoemde doelen en richtlijnen.
Het initiatief dient geen privé belang.
Inwoners van Haarle zijn opdrachtgever.
Aantoonbaar draagvlak in het dorp.
Het voorstel is realistisch en haalbaar.
Er zal geen bijdrage plaatsvinden voor exploitatie tekorten.
De subsidie mag slechts een deel van de kosten dekken, geen 100% subsidie.
Er zal geen subsidie achteraf worden verleend, na het evenement.
Financiering van eenmalige evenementen heeft de voorkeur (geen structurele subsidie).
Aanvragen moeten worden beargumenteerd en uitgaven moeten worden verklaard.
Bij afwijking van de spelregels wordt overlegd met de gemeente.

Doelen voor Haarle:




Het bevorderen van: de leefbaarheid, sociale verbinding, arbeidsparticipatie, culturele
manifestaties, of een schone leefomgeving.
Vergroten veiligheidsgevoel, het stimuleren van diensten voor zorgafhankelijken
Stimuleren van duurzaam gedrag

Wat moet u doen:
Allereerst moet u een budget opstellen voor het evenement. Maak een overzicht van alle kosten en
van de verwachte inkomsten. Vervolgens vult u bijgaand aanvraagformulier in en stuurt u dit –
tesamen met het budget - op naar het Plaatselijk Belang Haarle. Wij wensen jullie al vast heel veel
succes.

AANVRAAGFORMULIER Subsidie Haarle
Hierbij vragen wij een gemeentelijke subsidie aan voor het volgende evenement:
NAAM Organisatie: ......................................................................................................
NAAM contactpersoon: ................................................................................................
ADRES: ........................................................................................................................
EMAIL: ..........................................................................................................................
TELEFOON: .................................................................................................................
Naam Evenement:...................................................................................
Datum Evenement:..................................................................................
Beschrijving EVENEMENT:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Aantal geschatte Bezoekers:..........................................................................................
GEVRAAGDE SUBSIDIE EURO: ..................................................................................
Bankrekening IBAN:................................................................t.n.v................................
Bijgesloten treft u een volledig budget van de geschatte kosten en inkomsten.

Handtekening:....................................................Datum:.................................................
Dit formulier met bijlages opsturen naar:
Plaatselijk Belang Haarle – Subsidie Comité
Kappertskaamp 37, 7448BB Haarle
Email: plaatselijkbelang@haarle.com

