Aanvraag projectsubsidie groenblauwe schoolpleinen
Aanvrager
Naam school

:

Contactpersoon

:

Postadres

:

Postcode en plaats

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Bankrekeningnummer (IBAN)

:

Tenaamstelling bij bank

:

Inschrijfnummer KvK

:

BTW-nummer (indien BTW-plichtig) :
Ondertekening hoofdaanvrager
Plaats en datum

:

Naam directeur

:

Handtekening: ............................................

Naam docent projectteam

:

Handtekening: ............................................
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Project
1. Naam project

:

2. Omschrijving activiteit

:

Geef een omschrijving van het
project, wat gaat er gebeuren,
wat is het doel?

3. In hoeverre wordt er gebruik gemaakt van duurzame en natuurlijke materialen?

4. In hoeverre wordt er gebruik gemaakt van inheemse beplanting?

6. Hoe is het onderhoud en beheer voor de komende vijf jaar geregeld?

7. Hoe worden leerlingen, ouders en de omgeving van de school bij het project betrokken?

d

8. Begroting en dekkingsplan
Kostenposten*

Bedrag in €

Dekking
Eigen bijdrage school
Sponsoring
Subsidies of fondsen van derden
Bijdrage van derden

Bedrag in €

Gevraagde bijdrage projectsubsidie

TOTAAL

0 TOTAAL

0

*Denk hierbij aan kosten voor de aanschaf van materiaal, promotiemateriaal, huur, catering en dergelijke.

9. In hoeverre is het schoolplein ook buiten de reguliere schooltijden opengesteld?
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10. Is er toestemming van de grondeigenaar om het plein te vergroenen?
 ja
 nee
11. Blijft de school de komende 5 jaar op de huidige locatie gehuisvest?
 ja
 nee
12. a. Verwachte startdatum uitvoering werkzaamheden :
b.Verwachte einddatum uitvoering werkzaamheden :
13. Bijlagen
 Tekening huidige situatie
 Tekening gewenste situatie
 Projectplan (optioneel)
 Toelichting begroting
 Andere voor de aanvraag relevante bijlagen :

14. Aanvullende informatie/opmerkingen

Pagina 3

Dit blad niet meesturen a.u.b.!
Aanvraag verzenden naar:

Dit formulier volledig ingevuld, ondertekend en met de vereiste bijlagen opsturen naatr:
Gemeente Goeree-Overflakkee
Postbus 1
3240 AA Middelharnis
U kunt de aanvraag na invulling en ondertekening met de bijbehorende bijlagen ook mailen naar
info@goeree-overflakkee.nl of afgeven op het gemeentehuis (Koningin Julianaweg 45, Middelharnis).
Vragen of hulp nodig?
Heeft u vragen over het formulier, de subsidieregelingen of de procedure? Neem dan contact op met
Anne Marijke Elema (a.elema@goeree-overflakkee.nl). Zij is ook telefonisch bereikbaar via nummer
14 0187.
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