
 

 

Aanvraagformulier subsidie Jack Mikkersfonds 

 Dit aanvraagformulier vult u in als u in aanmerking wilt komen voor een 

eenmalige bijdrage uit het Jack Mikkersfonds, op basis van de 
subsidieregeling Vitale samenleving. 

 De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. U kunt op ieder 

moment een subsidieaanvraag indienen. Na ontvangst van de aanvraag beslist het 
college binnen 13 weken over uw aanvraag. Houd daar rekening mee bij het plannen 
van uw activiteit. 

 Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Algemene Subsidie Verordening Veldhoven 

2017 en de Subsidieregeling Vitale samenleving. Zie: www.veldhoven.nl/subsidies 
 

1 Aanvrager 

Naam organisatie (indien van toepassing):  
 

Naam aanvrager / contactpersoon:  
 
Postadres:   

 
Telefoon:   

 
E-mail:  
 

Website:  
 

IBAN bankrekeningnummer:   
 

2 Subsidieaanvraag 

Activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt:   

 
Periode waarop de aanvraag betrekking heeft:  
 

Hoogte van het gevraagde subsidiebedrag:  € 
 

3 Het doel van uw aanvraag 

Vink aan op welk doel uw activiteit is gericht:  

 
☐ Innovatie 

☐   Onderwijs 

☐ Participatie 

 

4 Ondertekening 

Plaats en datum:  
 

Naam:  
 
Handtekening:   

 
 



 

 

5 In te dienen documenten 

Voeg als bijlage een beschrijving toe van de activiteiten waarvoor subsidie 

wordt aangevraagd. De volgende onderwerpen moeten hierbij worden 

uitgewerkt: 

5.1 Beschrijving van de activiteit 

Beschrijf de activiteit die u gaat ondernemen.  

 Wat gaat u precies doen?  

 Voor wie is de activiteit bedoeld?  

 Hoeveel deelnemers worden er verwacht?  

 Zijn dat inwoners van Veldhoven? 

5.2 Aanbod 

Beschrijf hoe uw aanvraag aansluit op de doelen van het Jack Mikkersfonds door aan te 

geven hoe de activiteit: 

 Bijdraagt aan innovatie, onderwijs en/of participatie. 

o Wat is het vernieuwende aspect van de aanvraag? 

o Hoe draagt de activiteit bij aan trainen / onderwijzen / leren? 

En/of: 

o Hoe wordt participatie bevorderd (meedoen / betrekken / deelnemen)? 

 Aanvullend is op het bestaande aanbod van activiteiten in Veldhoven.  

o Geef hierbij ook aan of er bestaande activiteiten zijn die erop lijken en waarom 

de activiteit hierop aanvullend is / hiervan verschilt. 

5.3 Begroting van het project 

Onderbouw het project financieel. Maak inzichtelijk welke uitgaven u doet en welke 

middelen u inbrengt naast de gevraagde gemeentelijke subsidie.  

 

6 Indienen aanvraag 

Stuur dit formulier met bijlagen naar: 

 

Gemeente Veldhoven 

Postbus 10101 

5500 GA Veldhoven 

 

U kunt dit formulier met bijlagen ook per e-mail verzenden naar gemeente@veldhoven.nl 

onder vermelding van: subsidieaanvraag Jack Mikkersfonds. 

mailto:gemeente@veldhoven.nl

