
 

Aanvraagformulier educatief pakket – muziek en gezonde leefstijl op school – 1 juli 2021  Pagina 1 

  

 
 
 

Aanvraagformulier subsidie educatief pakket 2022 

(gezonde leefstijl en muziek op school) 
 
Alle velden moeten ingevuld zijn. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Controleer dus goed of 
u het formulier volledig heeft ingevuld en alle eventuele bijlagen toegevoegd.  
Het aanvraagformulier kan worden gemaild naar subsidies@roerdalen.nl of worden opgestuurd t.a.v. het college van 
B&W.  
 
Een verplicht onderdeel van deze aanvraag is de gevraagde bijlage waarin het opleidingsplan wordt opgegeven. 
Waarbij de penvoerder verantwoordelijk  is dat het formulier volledig is ingevuld en zorgdraagt voor de verdeling van 
het budget. 
                                                                                                                                                                                                       

1. Gegevens aanvrager (penvoerder)  

Naam penvoerder (hoofdaanvrager en tevens contactpersoon):  
 

 

 de heer        mevrouw     
 

 

Telefoonnummer:  E-mail:  

Naam organisatie:  

Adres organisatie:   

Postcode:  Plaats:   

Rechtspersoon:       stichting      vereniging      Anders, nl.:       
 

 

IBAN-nummer:   

Ten name van:    

Gegevens school waar de activiteiten plaatsvinden: 
 

  

Naam contactpersoon: Telefoonnummer:   

mailto:subsidies@roerdalen.nl
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2. Opgave van samenwerkende partners  

Met welke partners (vereniging(en), basisschool, kinderopvang of andere aanbieders) werkt u samen in het 
kader van het educatie pakket gezonde leefstijl?  

Organisatie:  Organisatie: 

Naam vertegenwoordiger:  Naam vertegenwoordiger:       

Functie Functie:       

Telefoonnummer:  Telefoonnummer:       

Handtekening: 
 
 
 

Handtekening: 

Organisatie: Organisatie: 

Naam vertegenwoordiger:       Naam vertegenwoordiger:       

Functie:       Functie:       

Telefoonnummer:       Telefoonnummer:       

E-mailadres:       E-mailadres:       

Handtekening: 
 
 
 

Handtekening: 

Organisatie Organisatie 

Naam vertegenwoordiger:       Naam vertegenwoordiger:       

Functie:       Functie:       

Telefoonnummer:       Telefoonnummer:       

E-mailadres:       E-mailadres:       

Handtekening: 
 
 
 

Handtekening: 
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Organisatie: Organisatie: 

Naam vertegenwoordiger:       Naam vertegenwoordiger:       

Functie:       Functie:       

Telefoonnummer:       Telefoonnummer:       

E-mailadres:       E-mailadres:       

Handtekening: 
 
 

Handtekening: 
 
 
 
 

3. Ondertekening  

De subsidieaanvraag moet worden ondertekend door de tekenbevoegde bestuursleden, zoals deze zijn 
opgenomen in de statuten. Bij een nieuwe samenstelling van het bestuur vragen we een nieuw uittreksel uit het 
register van de Kamer van Koophandel bij te voegen bij deze aanvraag.. 

Naam bestuurslid Naam bestuurslid:  

Functie:  Functie:  

Telefoonnummer:  Telefoonnummer:  

Datum :  Datum :  

Handtekening: 
 
 
 
 

Handtekening: 

Verwerking subsidiegegevens 
Als u subsidie aanvraagt, heeft de gemeente een aantal gegevens van u nodig. Deze gegevens worden bewaard in 
een centraal register. Daardoor vallen ze onder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Europese Algemene 
verordening gegevensbescherming. Dat betekent dat de gegevens niet zomaar met derden mogen worden gedeeld. 
Dat mag bij uitzondering alleen onder bepaalde voorwaarden.  

 
Bijlage(n): 
opleidingsplan educatief pakket - gezonde leefstijl op school OF,  
opleidingsplan educatief pakket - muziek op school  


