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Aanvraagformulier programmasubsidie Versterken sociale basis

 Contactgegevens

Naam organisatie

 Activiteitenplan

De activiteiten

Welke activiteiten wilt u gaan aanbieden? 
Waarom? Wat houden de activiteiten 
precies in? Geef een korte omschrijving (1 
à 2 zinnen) en verwijs eventueel naar het 
activiteitenplan. Dit plan moet u als bijlage 
bij de aanvraag voegen.

Aan welke gemeentelijke doelstellingen 
dragen de activiteiten bij? Op welke manier? 

Welke resultaten wilt u bereiken, wat leveren 
de activiteiten op? Hoe stuurt u op het 
bereiken van deze resultaten en hoe weet 
u dat u deze resultaten hebt bereikt?

Wat is de samenhang en hoe vullen uw 
activiteiten aan op de activiteiten die er 
al zijn?

mailto:publiekszaken%40hilversum.nl?subject=


Voor wie

Hoeveel Hilversummers wilt u bereiken 
en hoe bereikt u hen?

Voert u de activiteiten uit in en voor een 
bepaalde buurt of wijk? Welke?

Richt u zich op een specifieke doelgroep? 
Zo ja, welke en waarom?

Waaruit blijkt het draagvlak en de behoefte 
aan uw activiteiten?

Wie bent u?

Wat is uw ervaring met de uitvoering van 
deze activiteiten?

Hoe toont u de kwaliteit aan van u en 
de uitvoerenden?



Wie bent u?

Waaruit bestaat uw betrokkenheid bij 
en kennis over de buurt, wijk of stad? 

Met wie

Met welke organisaties of bewonersgroepen 
werkt u samen?

Hoe werkt u samen

Met welke samenwerkingspartners heeft 
u uw subsidieaanvraag afgestemd?

Vrijwilligers

Hoeveel vrijwilligers zijn bij uw activiteiten 
betrokken?



Vrijwilligers

Hoeveel vrijwilligersuren denkt u te 
realiseren?

Hoe ondersteunt u de vrijwilligers die 
de activiteiten uitvoeren?

Hoe borgt u de veiligheid van vrijwilligers 
en hulpvragers? (bijvoorbeeld een VOG)
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