
Vraag Antwoordopties  

Voor welke doelgroep vraagt u subsidie aan?   

  Jeugd 0-27 jaar 

  Ouderen 65 jaar en ouder 

  Goed voor Elkaar alle leeftijden 

Geef een korte omschrijving van de activiteiten die u wilt organiseren.  

Aan welk speerpunt draagt uw aanvraag bij? (Meerdere opties mogelijk) talentontwikkeling 

  het stimuleren van gelijke kansen  

  positieve gezondheid 

  de aanpak van eenzaamheid 

Hoe dragen de activiteiten die u gaat organiseren bij aan dit/deze speerpunt(en)?  

Gaat u de komende 2 jaar activiteiten organiseren? ja  

  nee 

Welke activiteiten gaat u de komende jaar organiseren (gebruik format)   

De doelgroep van uw activiteit is (…). Op wie richt u zich specifiek in deze 
doelgroep? 

 

Hoeveel unieke deelnemers bereikt u per jaar met uw activiteiten? 
Met unieke deelnemers bedoelen we het aantal verschillende personen dat 
minimaal één keer in een jaar deelneemt aan de activiteiten.  

  

Waar vinden de activiteiten plaats? de hele gemeente 's-Hertogenbosch 

  Binnenstad 

  Zuidoost 

  Graafsepoort 

  Muntel en Vliert 

  Rosmalen Zuid 

  Rosmalen Noord 

  De Groote Wielen 

  Empel 

  Noord 

  Maaspoort 

  West 

  Engelen 

  Nuland 

  Vinkel 

Hoe dragen de activiteiten die u gaat organiseren bij aan de zelfredzaamheid en 
participatie van de doelgroep? 

 

Hoe dragen de activiteiten die u gaat organiseren bij aan de actieve inzet voor de 
samenleving door inzet van vrijwilligers? 

 

Werkt u samen met andere organisaties? ja  

  nee 

Met welke organisatie werkt u samen?   

 
Begroting inkomsten en uitgaven 2021 en 2022   

Inkomsten 2021 2022 

      

Subsidies en vergoedingen: 0 0 

Subsidie gemeente ’s-Hertogenbosch 
Alle subsidies ontvangen via gemeente 's-Hertogenbosch 

0 0 

Overige subsidies en vergoedingen 
Subsidies en vergoedingen andere organisaties en  gemeenten 

0 0 

Totaal subsidies en vergoedingen 0 0 



Overige inkomsten 
Inkomsten uit zaalverhuur, inkomsten Oranjefonds, Rabofonds e.d., omzet hapjes 
drankjes 

0 0 

Totaal inkomsten 0 0 

Uitgaven 2021 2022 

Personeelskosten 
Salarissen, sociale lasten en dergelijke, ingehuurd personeel, periodieke 
vergoedingen aan vrijwilligers en overige kosten in relatie tot vrijwillige inzet, 
periodieke vergoedingen aan bestuurders en overige kosten in relatie tot 
bestuurlijke inzet 

0 0 

Huisvestingskosten 
Huurkosten op basis van een huurovereenkomst, huurkosten incidenteel voor het 
huren van een zaal waar de activiteiten plaatsvinden, hypotheeklasten op basis 
van een hypotheekovereenkomst, gas, water en elektra, opstalverzekering en 
dergelijke, kosten voor kleine reparaties aan, toevoeging aan voorziening 
onderhoud voor toekomstig planmatig huurdersonderhoud het gebouw/interieur, 
schoonmaakkosten/materialen, alarm en opvolging/bewaking, telefonie en 
internet 

0 0 

Activiteitkosten 
Ontwikkelkosten activiteiten, overige activiteitkosten 

0 0 

Overige kosten 
Kosten accountantsverklaring bij aanvragen hoger dan €50.001, bankkosten, 
kantoorbenodigdheden, communicatiekosten, inkoopkosten drankjes/hapjes 

0 0 

Totaal uitgaven 0 0 

Totaal inkomsten en totaal uitgaven zijn bij aanvraag altijd aan elkaar   

 
In te vullen door organisaties die meer dan € 50.001 subsidie aanvragen:    

 2019    2019 

Vaste activa 0  Algemene reserves 0 

Vlottende activa 0  Bestemmingsreserves 0 

Voorraden 0  Bestemmingsfondsen 0 

Liquide middelen 0  Voorzieningen 0 

   Overige langlopende schulden 0 

   Kortlopende schulden 0 

      

Totaal activa zijde balans 0  Totaal passiva zijde balans 0 

      
Begrote lasten 2021 
Totale uitgaven 2021 
 

0 

    
Vrij besteedbaar eigen vermogen 
Vaste activa + vlottende activa 

0 

    

 


