Handleiding subsidieaanvraag 2020 gemeente Etten-Leur
Beste subsidieaanvrager,
Voor u ligt de uitleg voor het aanvragen van een subsidie voor verenigingskosten voor het jaar 2020.
De aanvraag voor subsidie voor 2020 is inhoudelijk vergelijkbaar met vorig jaar. De manier waarop u
deze aanvraag doet is dit jaar anders.
Wij vragen u de aanvraag digitaal in te sturen via www.etten-leur.nl vóór 1 oktober 2019.
U kunt de aanvraag niet op papier of per email insturen. Wel helpen wij u graag, als dat nodig is om
de aanvraag digitaal in te dienen.
Hoe vul je de aanvraag in?
Inloggen: log in met Digid of eHerkenning.
DigiD is bedoeld voor een subsidieaanvraag door particulieren. Vraagt u subsidie aan voor een
vereniging, stichting of organisatie? Doe dit dan bij voorkeur met eHerkenning. Dan is de vereniging
of stichting de aanvrager van de subsidie en verantwoordelijk voor de uitvoering en financiële
afhandeling ervan. EHerkenning is bedoeld voor bedrijven en organisaties met een inschrijving in de
kamer van koophandel.
Heeft uw organisatie nog geen eHerkenning? Dan kan een vertegenwoordiger van de organisatie dit
jaar nog inloggen met zijn persoonlijke DigiD. Wie de organisatie mag vertegenwoordigen, is te
vinden in de statuten. Vaak zijn dat de bestuursleden en/of de secretaris. Houdt u er wel rekening
mee dat degene die inlogt met Digid de officiële aanvrager is van de subsidie. Hij of zij is persoonlijk
verantwoordelijk voor de uitvoering en de financiële afhandeling van de subsidie. Voor meer
informatie over eHerkenning kijkt u op https://www.eHerkenning.nl/
Let op: het aanvragen van een eHerkenning kan enkele weken duren en er zijn kosten aan
verbonden. Voor een subsidieaanvraag heeft u eherkenning niveau 2 nodig.
Heeft u geen eHerkenning dan kunt u ook inloggen met DigiD. Dit is gratis.
De subsidievragen:
In bijlage 1 vindt u het aanvraagformulier voor 2020. Op dit formulier staan de vragen waarop wij uw
antwoord willen. Deze kunt u samen met uw organisatie voorbereiden en uitwerken in een digitaal
tekstdocument zoals Word. Daarna verzamelt u alle documenten zoals een begroting en
jaarrekening.
Aanvraag indienen:
Heeft u alle vragen beantwoord en alle documenten compleet? Dan logt u in via eHerkenning of
DigiD in op onderstaande link:
http://etten-leur.nl/Productcatalogus/Producten/QRST/Subsidie_en_of_ondersteuning_aanvragen
Daarna kunt u uw eerdere geschreven antwoorden kopiëren uit uw eigen document naar het
webformulier.
Bent u toch iets vergeten of wilt u op een later moment verder gaan? Dan kunt u op opslaan drukken
en later terugkomen.
Heeft u vragen of loopt u vast in het proces, neem dan contact op met de accounthouder. Dit is de
contactpersoon uit het schema, of via subsidie@etten-leur.nl.

Bijlage 1:

Aanvraagformulier verenigingskosten 2020
Wijkvereniging, buurtschap, seniorenvereniging
Dit document dient als voorbeeld van de subsidievragen.
De antwoorden kunt u overnemen op het digitale formulier en indienen via www.etten-leur.nl
vóór 1 oktober 2019.

Vul alle onderstaande gegevens in.
Naam organisatie
Contactpersoon
Functie bij vereniging
Postadres
Postcode
Plaatsnaam

:
:
:
:
:
:

…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………… m / v
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… …………………………..

Telefoonnummer contactpersoon:…………………………………………………….. ……………………………………………..
E-mail adres contactpersoon:………………………………………………………………………………………………………………
Bankrekeningnummer:………………………………………………………………….. …………………………………………………..
Ten name van:……………………………………………………………………………………………………………………………………
vraagt subsidie verenigingskosten aan voor*:
o
o
o

Wijkvereniging
Buurtschap
Seniorenvereniging

* Kruis aan welke keuze van toepassing is.
Naar waarheid ingevuld d.d.

…………...........................

Handtekening aanvrager:

……………………………………

