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AANVRAAGFORMULIER 

Stimulering Maatschappelijke 

Participatie Nijmeegse Vierdaagse, 

Gennep 2022 

 

 

Dit formulier zenden naar: 

Gemeente Gennep 
O.v.v. Subsidieaanvraag Vierdaagse 
Postbus 9003 
6590 HD Gennep 
Of mailen naar: 
gemeente@gennep.nl 
O.v.v. Subsidieaanvraag Vierdaagse 

Meer weten? Neem dan contact op 
met de gemeente. 
T (0485) 49 41 41 
E gemeente@gennep.nl 

Ruimte voor Poststempel  
(niet invullen) 

 

  

Algemene gegevens aanvrager 
 

 
Organisatie: 
(indien van toepassing) ……………………………………………………………………… 

Contactpersoon/secretariaat:  
 
………………………………………………………………………   (m/v) 

Adres: 
 
……………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats: 
 
……………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: 
 
……………………………………………………………………… 

E-mailadres: 
 
……………………………………………………………………… 

Kamer van Koophandel nummer:   

(indien van toepassing) ……………………………………………………………………… 

IBAN-nummer: 
 
……………………………………………………………………… 

Ten name van: 
 
……………………………………………………………………… 

LET OP:  wij gebruiken voor correspondentie het secretariaatsadres dat geregistreerd is bij de Kamer van 
Koophandel 

 
Omschrijving project Het initiatief draagt bij aan een levendige en gastvrije gemeente  

Gennep tijdens de Nijmeegse Vierdaagse 

 
Hoe ziet het project eruit?  

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

Hoe draagt het initiatief bij aan een 
levendige en gastvrije gemeente 
Gennep tijdens de Nijmeegse 
Vierdaagse?  

……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
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Voor wie is het project bedoeld? 
(doelgroep) 

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

 
Waar wordt het project uitgevoerd? 
(locatie) 

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

Wanneer wordt het project 
uitgevoerd? 
 
 

     ⃝ Tijdens                 datum:   21  -  07  -  2022,   van …… tot …… uur 
 
     ⃝ Voorafgaand        datum: …… - …… - 2022,   van …… tot …… uur 
 
     ⃝ Na afloop             datum: …… - …… - 2022,   van …… tot …… uur 

 
 
Kosten  

Wat zijn de totale kosten van het 
project (inclusief BTW)?  

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

Geef een overzicht van de te 
verwachten kosten en de 
verwachte dekking 
Of voeg een begroting bij 

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

 
 
Vergunning 

 
Is voor dit project een vergunning 
nodig? 
Bent u er niet zeker van of een 
vergunning noodzakelijk is? Neem 
dan contact op met het 
Omgevingsloket via  
(0485) 49 41 41 

  
      ⃝ Ja, de vergunning is verleend 

      ⃝ Ja, de vergunning is aangevraagd* 

      ⃝ Ja, maar de vergunning is nog niet aangevraagd* 
      ⃝ Nee, er is geen vergunning nodig 
 
  
* De aanvraag voor subsidie wordt aangehouden totdat over de  
   benodigde vergunning of ontheffing is beslist. 
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Ondertekening aanvrager  

 
Plaats: 
 
Datum: 
 
 
Handtekening: 

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

 


