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Aanvraagformulier subsidie Stichting Vrienden Ouderenzorg Oss 
 
1. Naam Instelling:  

2. Locatie:  

3. Adres:  

4. Naam aanvrager:  

5. Functie:  

6. Telefonisch bereikbaar:  

7. E-mail:  

 
8. Korte omschrijving waarvoor subsidie wordt aangevraagd: 

 

 
9. Wie behoort tot de doelgroep van het project/de activiteit: 

 

 
10. Wat is de doelstelling van het project/de activiteit: 

 

 
 
11. Wat is het beoogde resultaat van de activiteit/ het project? 
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12.  A. Voor welk bedrag wordt subsidie aangevraagd: 
De begroting dient in een bijlage toegevoegd te worden 

 

       B. Wat is de datum waarop de subsidie verstrekt moet worden:  

13. Wordt de subsidie eenmalig of voor meerdere jaren aangevraagd:  

14. Bij meerjarige subsidie: Hoe lang is subsidie gewenst:  

15.  Wat zijn de totale kosten van het project/de activiteit:  

16. Zijn er medefinanciers voor het project/activiteit: 
 
 
 

 

 
 
17. Wat is de bijdrage van de medefinanciers: 

a  

b  

c  

 
18. Als er geen sprake is van medefinanciers: welke pogingen tot cofinanciering zijn ondernomen en waarom 

is het niet gelukt? 

 

 
19. Waarom valt de activiteit/ het project niet onder de reguliere werkzaamheden c.q. de reguliere 

financiering van de aanvragende instelling / instantie? 

 

 
20. Wat kan de aanvragende instelling/ instantie bijdragen uit eigen middelen? Is eventueel een bijdrage 

mogelijk in natura? Wat is het kwantificeerbaar bedrag daarvan? Indien geen bijdrage geleverd kan 
worden: waarom niet? 
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21. Is er sprake van salariëring van medewerkers of een onkostenvergoeding van vrijwilligers? 

 

 
22. Welke financiële bijdrage wordt van de deelnemers gevraagd. Wanneer dit niet het geval is, waarom niet? 

 

 
 
23. Waarom voldoet de subsidieaanvraag volgens u aan de (hieronder vermelde) voorwaarden van de 

stichting Vrienden Ouderenzorg Oss? 

 

 
 
24. Wanneer volgt evaluatie:  

25. Wanneer kunnen wij hiervan een verslag verwachten:  

26. IBAN-nummer waarop de subsidie kan worden gestort:  

27. Rekeningen kunnen verzonden worden naar het secretariaat van de Stichting “Vrienden Ouderenzorg 
Oss”,  Paganinistraat 22, 5344 CP Oss 

 
28. Naamsbekendheid is voor de Vrienden van groot belang om ook in de toekomst ondersteuning te kunnen 

blijven bieden. Op welke wijze denkt u de bijdrage vanuit de stichting Vrienden bij het publiek onder de 
aandacht te kunnen brengen? Denk daarbij aan: “Mede mogelijk gemaakt door de stichting Vrienden 
Ouderenzorg Oss” bij publicatie in de pers, een tekstbordje op of nabij bij het met de donatie 
aangeschafte product, tekst in een folder e.d. 

 

 
 
 
U kunt het ingevulde formulier, vergezeld van de begroting,  als bijlage verzenden naar: 
secretariaat@vriendenouderenzorgoss.nl 
of opsturen naar: Stichting Vrienden Ouderenzorg Oss, Paganinistraat 22, 5344 CP Oss 
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Beoordelingscriteria: 
1. Het betreft geen structurele activiteit. 
2. De activiteit / het project is bedoeld voor ouderen afkomstig uit de gemeente Oss. 
3. Er wordt een duidelijke omschrijving van het doel van de activiteit / het project en van de te 

verwachten resultaten gegeven. 
4. Het te verwachten aantal deelnemers en het beoogde bereik van de activiteit / het project wordt 

aangegeven. 
5. Er wordt aangegeven in welke mate er sprake  is van cofinanciering en, wanneer dat niet het geval is, 

waarom niet , welke pogingen zijn ondernomen om tot cofinanciering te komen en waarom is dat niet 
gelukt. 

6. Er wordt duidelijk gemaakt waarom de activiteit / het project niet onder de reguliere werkzaamheden 
c.q. de reguliere financiering van de aanvragende instelling / instantie valt / vallen. 

7. Er wordt aangegeven wat de aanvragende instelling / instantie uit eigen middelen  kan bijdragen, 
eventueel uitgedrukt in gekwantificeerde bijdrage(n) in natura, en als geen bijdrage kan worden 
geleverd waarom dat niet het geval is. 

8. Er wordt vermeld welke financiële bijdrage van de deelnemers gevraagd wordt en wanneer dat niet 
het geval  is, wat daarvan dan de reden is. 

9. Een gespecificeerde begroting van uitgaven en inkomsten dient te zijn bijgevoegd. 
10. Uit de aanvraag wordt duidelijk  op welke wijze en op welk moment er financieel en inhoudelijk 

verslag wordt gedaan van de resultaten van de activiteit / het project. 
11. De bijdrage vanuit de stichting Vrienden Ouderenzorg Oss wordt op een of andere wijze publiek 

gemaakt. 
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