Aan
burgemeester en wethouders
van de gemeente Mook en
Middelaar
VERZOEK OM VASTSTELLING EN AFREKENING VAN SUBSIDIE
Op grond van de Algemene Subsidieverordening en de Deelsubsidieverordening Leefomgeving (te
raadplegen op de website www.mookenmiddelaar.nl) van de gemeente Mook en Middelaar.
Het bestuur van
Naam organisatie

:

Correspondentieadres

:

verzoekt om vaststelling en afrekening van de subsidie over het jaar: 2021
Financiële gegevens
Bedrag van de verleende subsidie (€)
(overeenkomstig de subsidiebeschikking)

:

Gewenst bedrag voor de vaststelling (€)
:
(maximaal de eerder door burgemeester en wethouders verleende subsidie)
Ontvangen voorschot (€)

:

Het bestuur verklaart hierbij:
0

dat deze subsidie volledig is besteed aan de activiteiten waarvoor deze is toegekend

0

dat deze subsidie niet volledig is besteed aan de activiteiten waarvoor deze is toegekend,
omdat:

De activiteiten dienen te zijn verricht zoals aangevraagd door u en zoals vastgelegd in het
Subsidieplan 2021. Ook de voorwaarden van de Subsidieverordening zijn en blijven leidend. Als de
activiteiten niet overeenkomstig zijn verricht dient u aan te geven welk gedeelte dit betreft en dient u
de reden hiervan aan te geven.

zoals vastgelegd in de subsidieaanvraag voor 2012, het subsidieplan 2012 en conform de voorwaarden
van de subsidieverordening

Het bestuur zendt hierbij toe:
0
0
0
0

een inhoudelijk verslag (indien subsidie tot € 5.000 met aanvullende voorwaarden en voor alle
subsidies van € 5.000 - €30.000)
een financieel verslag (indien subsidie tot € 5.000 met aanvullende voorwaarden en voor alle
subsidies van € 5.000 - € 30.000)
een inhoudelijk verslag, een financieel verslag en een accountantsverklaring (indien subsidie
vanaf € 30.000)
anders, namelijk:

Het ontbreken van bovenstaande bescheiden kan leiden tot terugzending van de subsidieaanvraag en
een verdaging van de beslistermijn van de vast te stellen subsidie. Voor meer informatie over de
vereisten tot vaststelling van een jaarlijkse subsidie zie de Algemene Subsidieverordening.

VERKLARING
Het bestuur verklaart dat alle bij dit verzoek gevoegde documenten overeenstemmen met
de originele stukken zoals die zijn vastgesteld door het bevoegd orgaan van de organisatie
op
(Datum invullen)
Financiële stukken dienen door het bestuur te zijn ondertekend en per pagina van een paraaf te zijn
voorzien.

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Bank-/girorekening nr. (IBAN):

t.n.v.

Informatie over deze subsidieaanvraag kan worden ingewonnen bij:
naam:

functie:

telefonisch bereikbaar op nr.:
e-mailadres:

ONDERTEKENING

Plaats:

De voorzitter:

Datum:

De secretaris:

De penningmeester:

