Aanvraagformulier Samen Sterk Budget 2020

Postbus 200

Gegevens aanvrager

1300 AE Almere
Telefoon 14 036

Naam aanvrager/contactpersoon

info@almere.nl

Adres
Postcode		Plaats		

Telefoon

E-mailadres				

IBAN-rekeningnummer

Ten name van
Graag een kopie van uw bankpas bijvoegen; deze gebruiken wij uitsluitend als controle op de
bankrekeninggegevens en wordt daarna vernietigd.
		

Voor welk gebied is de aanvraag bedoeld?
Kruis aan welk stadsdeel van toepassing is, meerdere stadsdelen mogelijk.
Stad		
Hout
Buiten		
Heel Almere
Haven		
Poort
1. Wat houdt uw initiatief precies in?
Geef een ruime omschrijving van uw initiatief en hoe dit meerdere mensen een steuntje in de rug geeft
zodat zij weer of beter mee kunnen doen in de samenleving.
		

2. Wat levert uw initiatief op voor inwoners in een kwetsbare positie?
		

3. Wordt uw initiatief ondersteund door medebewoners en/of belanghebbenden?
Ja, door
Nee
4. Betreft uw initiatief een eenmalige activiteit? Zo ja, hoe zorgt u ervoor dat deelnemers ook
achteraf geholpen worden om weer of beter mee te doen in de samenleving?
Ja:
Nee

Gemeente Almere

5. Heeft u ondersteuning nodig bij het uitvoeren van uw initiatief?
Ja van:
Nee
6. Hoeveel budget vraagt u aan?
		

7. Heeft u ook een aanvraag voor financiële ondersteuning ingediend bij andere afdelingen van
de gemeente Almere of bij andere instellingen of bedrijven?
Ja: Zo ja, waar en voor welk bedrag?
Nee
Wij adviseren u om uw aanvraag minimaal zes weken voor de start van uw initiatief bij ons in te
dienen, voor een tijdige goedkeuring/uitbetaling.
Houd er rekening mee dat u zelf 13 weken van tevoren een vergunning moet aanvragen als die
nodig is voor uw initiatief. Zo heeft u bijvoorbeeld een vergunning nodig voor activiteiten in de
openbare ruimte met meer dan 100 mensen of als u objecten gebruikt die groter zijn dan 25 m2.
Mocht u een vergunning hebben aangevraagd, dan betekent een bijdrage uit het Samen Sterk
budget niet automatisch dat de vergunning wordt goedgekeurd, of andersom. U kunt bij vragen
contact opnemen met het wijkteam in uw buurt of www.almere.nl/digitaalloket raadplegen.
Lukt het u niet om uw plan volgens de ingediende aanvraag te realiseren? Dan kan de gemeente
besluiten om (een deel van) het budget terug te vorderen. Neem contact op met ondergetekende
als u denkt dat u uw plan bij moet stellen.
Heeft u de benodigde informatie bijgevoegd?
Een kopie van uw bankpas; deze gebruiken wij uitsluitend als controle op de
bankrekeninggegevens en wordt daarna vernietigd
Een gespecificeerde begroting (overzicht inkomsten/uitgaven) van uw aanvraag

Verzend dit formulier en de bijlagen aan:
Gemeente Almere
T.a.v. Carolien Pol, Samen Sterk Budget
Postbus 200
1300 AE Almere
Of scan het formulier en de bijlagen in en verstuur het per e-mail naar cjpol@almere.nl
		
		

