Verantwoordingsformulier activiteitensubsidies 2019
Naam organisatie
Secretariaat
Adres
Postcode en woonplaats
Mailadres secretariaat
Telefoonnummer secretariaat
IBAN-nummer
Ten name van
Totaal aantal leden woonachtig in de gemeente Geertruidenberg op 1-1-2020: ____ *)
Waarvan ____ ** jeugdleden woonachtig in de gemeente Geertruidenberg op 1-1-2020.
*) In te vullen door de organisaties waarvan de subsidie mede wordt bepaald door het aantal (jeugd)leden.

**) Leden die op 1 januari 2020 nog geen 18 jaar zijn (mits van toepassing) en woonachtig zijn in de gemeente Geertruidenberg.
**) Alleen wanneer het ledenaantal in het 3e jaar van subsidieverlening 15% of meer is gestegen of gedaald ten
opzichte van het voorgaande jaar, wordt het subsidiebedrag voor de daarop volgende jaren bijgesteld. Wij kunnen het ledenaantal
controleren door een ledenlijst op te vragen.

A. Verslag van de met de activiteitensubsidie ondernomen activiteiten in 2019

Voor uw activiteitensubsidie moet u een bepaald aantal activiteiten organiseren. Vul hieronder in hoe u hier invulling aan heeft
gegeven in 2019. Zie voor de afspraken die hierover met uw organisatie zijn gemaakt de beschikking en/of het subsidieprogramma
Sociaal Domein2018-2024.

Toelichting activiteit(en):
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verantwoordingsformulier activiteitensubsidies ontvangen in 2019, gemeente Geertruidenberg
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Welke doelen/resultaten heeft u met deze activiteit(en) bereikt? En voor welke doelgroep?
Zie ook pagina 5 van het subsidieprogramma.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. Heeft u daarnaast een extra, unieke activiteit uitgevoerd voor een prioritaire doelgroep* niet alleen
zijnde de eigen (prioritaire) doelgroep?
JA / NEE
* Prioritaire doelgroep: ouderen, jeugd en/of mensen met een beperking. Het eventuele subsidiebedrag voor deze extra
activiteit wordt uitgekeerd bij vaststelling van de subsidie over 2019.

Zo ja, licht hieronder deze activiteit, het doel, de doelgroep en de bereikte resultaten toe:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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C. Specificatie van de besteding van de activiteitensubsidie over 2019

Vermeld hieronder alleen de totale baten en lasten van uw organisatie over 2019 en voeg de door het bestuur ondertekende
balans en rekening van baten en lasten, inclusief toelichting, bij. De rekening van baten en lasten moet hetzelfde zijn
ingedeeld als de bij de subsidieaanvraag ingediende begroting.

Omschrijving

Lasten

Omschrijving

Baten

D. Samenvattend voegt u de volgende documenten bij deze verantwoording:




Een door het bestuur ondertekende balans en rekening van baten en lasten (jaarrekening),
inclusief toelichting op deze stukken. De rekening van baten en lasten moet op dezelfde
wijze zijn ingedeeld als de bij de subsidieaanvraag ingediende begroting (zie onder C).
Waar mogelijk: foto’s en/of andere zichtbare resultaten van de uitgevoerde activiteiten
en/of bereikte resultaten. Als u deze toevoegt, geeft u toestemming tot gebruik van deze
documenten, bijv. voor publicatie in de gemeentelijke nieuwsbrief en/of beleidsstukken.

Datum verantwoording:………………………………………

(namens) het bestuur
Voorzitter,

Secretaris/penningmeester,

………………………
(handtekening)

……………………
(handtekening)
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Versturen
Heeft u het formulier helemaal ingevuld? En is de verantwoording ondertekend?
Stuur dan uw verantwoording naar de gemeente.

Per post
Stuur uw verantwoording naar:
Gemeente Geertruidenberg
t.a.v. het college van burgemeester en wethouders
Postbus 10001
4940 GA Raamsdonksveer
Digitaal
Scan uw ingevulde en ondertekende verantwoording.
Mail uw verantwoording naar subsidies@geertruidenberg.nl.
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