Aanvraagformulier activiteitensubsidie
De aanvraag dient vóór 15 november
digitaal aangeleverd te worden via
info@sklo.nl.
Let op: dit aanvraagformulier én de vereiste
stukken vormen samen de gehele aanvraag.

ALGEMENE GEGEVENS

1)

Naam van de organisatie:

CHECKLIST BIJLAGEN
begeleidende brief

2)

beschrijving van activiteit(en) waarvoor subsidie wordt
aangevraagd, incl. verwachte deelnemersaantal(len)
Tevens dient toelicht te worden in welke van de 5
categorieën in de verdeelsleutel deze activiteit valt.

Adresgegevens:

begroting van het project incl. liquiditeitsbegroting
en toelichting
publiciteitsplan voor het aankomende jaar

3)

Telefoonnummer:

4)

E-mailadres:

5)

Naam contactpersoon:

secretariële / abactiale jaarverslagen van de afgelopen 2
jaar, goedgekeurd door de ALV(bij verenigingen) of
Raad van Toezicht (bij stichtingen) bevattende:
activiteitenoverzicht van alle activiteiten met een
indicatie van deelnemersaantallen
financiële jaarverslagen van de afgelopen 2 jaar,
goedgekeurd door de ALV(bij verenigingen) of Raad
van Toezicht (bij stichtingen) bevattende:
- Resultatenrekeningen inclusief toelichting
- Balans inclusief toelichting
statuten van de organisatie die aanvraag indient
(indien van toepassing)
overzicht personele bezetting incl. functie en studie aan
de RUG/HG

6)

kopieën van collegekaarten van organisatoren die aan de
RUG/HG studeren

Telefoonnummer:

uittreksel handelsregister KvK
(indien van toepassing)

7)

Kraneweg 33

IBAN (bank)nummer
van de organisatie (incl. plaats)

9718 JE Groningen
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STATUTEN

8) In welk artikel van de statuten staat de formele doelstelling van uw organisatie?

9) In welk artikel van de statuten staat dat de organisatie zich richt op
studentengemeenschap van de RUG (en de HG)?

Is uw organisatie geen vereniging? Ga dan door naar vraag 14.

10) In welk artikel staat wie er lid mogen worden van de vereniging?

LEDEN

11) Hoeveel leden heeft uw vereniging in het huidige academisch jaar?
Ledenaantal
Peildatum
12) Hoe is het genoemde aantal leden samengesteld?
RUG-studenten
HG-studenten
RUG-medewerkers
Anders
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13) Wat is de hoogte van de contributie per jaar? Leg uit hoe deze wordt geïnd en waar dit
terug te vinden is in uw financiële overzichten.

ACTIVITEITENSUBSIDIE

14) Hoe hoog is het bedrag dat u als organisatie aanvraagt?
15) Onder welke naam is dit in de ingeleverde begroting te vinden?

16) Waaruit blijkt de noodzaak van financiële ondersteuning door de SKLO?
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