
Aanvraag Investeringssubsidie 2019
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Organisatie
Naam van de organisatie: Rooms Katholieke Sportvereniging Eendracht Doet Overwinnen
IBAN nummer:
IBAN t.n.v.:
IBAN nummer 
Tenaamstelling IBAN:
Ãnbsp;

Rechtspersoonlijkheid
Kamer van Koophandel nummer:

Het vestigingsadres van uw organisatie zoals dat geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel hanteren wij als adressering voor om

Änbsp;

Statuten
Eén van de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen is dat u een rechtspersoon bent met een volledige rechtsbevoegd 
Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan"? 0 nee O ja, statuten (bij voorkeur) uploaden* of per email of post inz

* Onderaan het formulier kunt u bijlagen uploaden.

Contactpersoon
Naam:
Adres:
Postcode, woonplaats:
Functie:
E-mail adres
Telefoon:

CGM Floris
West 69
1633 JD Avenhorn
Secretaris
s e creta ri a at@ rke do n I

Overige bestuursleden
Naam: MEM Laan

Functie: voorzitter

E-mail:
Telefoon:

Ãnbsp; -

Naam: J. Klaver

Functie: penningmeester

E-mail: k
Telefoon:

Ãnbsp:

Verzekeringen
Welke verzekeringen zijn afgesloten? Vink aan indíén van toepassing.

0 Aanvullende verzekering burgerlijke I persoonlijke aansprakelijkheid (indien van toepassing: WA) 

0 Opstal tegen herbouwwaarde 

0 Inboedel tegen vervangingswaarde 

0 Anders, namelijk: ľ

8tnbsp;



Ledenaantallen (bij verenigingen)! deelnemersaantallen (bij stichtingen)
Vult u hieronoer het aantal leoen/deelnemers in per 1 .anuan van het huidige kalenderjaar en het te verwachten aant3İ n de vijfjaar hL

Lm 11 jr 12 t/m 17 jr 18 ťm 64 jr 65 jr en ouder
1 januari huimg jaar 1ö0 1Ô0 130 4

Volgend jaar 160 160 180 Ptfli

Over twee jaar 170 160 180 1 ŕ ' ^

Over drie jaar 170 170 130 10

Over vier jaar 170 170 130 10

Over vijf jaar 180 170 190 10

Ãnosp;

Welk percentage van het huidige aantal ledemdeelnemers is in Koggenlana woonachtig9 

* Als het percentage lager is dan wat is daarvan dan ce reden?

98 «Tont cotor^"red"»/

Aantal vrijwilligers: 

Ãnosp;

Locatie gegevens -

Locatie van het pand waar de investering gaat plaatsvinden Julianastraat 45, Avenhom

Is het gebouw eigenaom van de suosidieaanvrager? i ,a 3 nee

Heelt uw organisatie naast de hierboven aangegeven locatie n Dg meer^^tigįagen.yşnen de gemeente Koggenland? 

0 nee n ja, namelijk:

Wat is het doel van ce investering9

Hoeveel inwoners van onze gemeente DereiKt uw organisatie op dit moment9

Hoeveel inwoners van onze gemeente denkt u te bereiken naoat de investering is geoaan?

verbouwing en modernisering kleedkamers van HTĴTrïa^en gdèowÇffīBmľrSH 
om de kleeokamers aan te passen tevens komt er een kleedkamer bij,#*ŵti* 1 ál 
•vrouwenleden Daarnaast vinden er aanpassingen plaats ivm de legioneiia preventie

Fgelopen 40 járen is het nu echt nodig 
n de groei aan meisjes- en

ànosp'

Wanneer gaat de investering plaats vinden?
einddatum:begindatum: 01-04-2019 02-09-2019

4nesp:



Financiële gegevens
Wat is het bedrag waarvoor suosidie wordt gevraagd0 f 278.684 00 «font coloi^"reď*Alleep hele euro’s! Geen center.«fonp-

Jaarrekening vorig kalenderjaar
Gecontroleerd door Kascomnissie" Ld ja D nee

Indien met gecontroleerd door de «ascommissie hoe heelt de controle oan plaatsgevonden?

Is de Algenene Ledenvergadering akkoord gegaan met de jaarstukken? 0 ;a D nee, de reden daarvan is:

Financieel meerjarenoverzicht in één oogopslag 
«font colom"red"î»Alleen hele euro’s! Geen centen.«font?

S^bsp Volgend
kalenderjaar

Huidig
kalenderjaar

Vorig
kalenderjaar

Twee jaar
geleden

Sinbsp; Begroot Begroot Werkelijk Werkelijk

Totaal aan inkomsten f 105.000,00 i 105 000 00 f 102 068.00 f 103.000 00

Totaal aan uitgaven f 106.000 00 f 109.500,00 f 102.068.00 f 110.000,00

Exploitatiesaldo 10,00 4 4.500,00 -f10,00 4 7.000,00

ŭnosp'

Hoogte vermogens i bank- en kassaldĩ 31 dec. vorig kalenderjaar bestemd voor

«font color^"red'^AIIeen hele euro's! Geen cenien.«.*font^

Reserve 

Voorzieningen 

Liquide middelen
(het totaal aan tegoeden op bank-, giro- en 
spaarrekeningen, oeleggingen, in «as enz)

Schulden per 31 dec. vorig Kalenderjaar 

'vorderingen per 31 dec. vorig kalencerjaar

-f10,00 groot onderhoud

f 120.000.00 groot onderhoud

115000 Ãnosp'

-f 10,00

-f10.00

Ãnosp
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Toelichting op de subsidieaanvraag
Geeft u een toelichting op deze aanvraag1? D

D
D
0

Nee

Ja, ik upload* de toelichting bij deze aanvraag 

Ja ik stuurde toelichting per post 

Ja ik geef hieronder mijn toelichting

* Onderaan het formulier kunt u bijlagen uplcaden

Toelichting.

De toelichting is reeds .erstrektaan George Doorgeesten aan Rene Otter in 2016 en in december 2018 meteen aanvulling 
en aanpassing in de prijzen en werkzaamheden.

■in esp;



Bijlage investeringssubsidie

Deze vorm van subsidieverlening betreft een tegemoetkoming in de kosten die gepaard gaan met het doen van investeringen voor het 

Een investeringssubsidie bedraagt een gedeelte van de totaal geraamde ínvesteríngslasten Indien de raming van deze investeringsl; 

Extra eisen die aan een investeringssubsidie worden gesteld zijn:
^Ixl^Er moet sprake zijn van een sluitende meerjarenexploitatie van de (ver)nieuw(d)e accommodatie voor een periode van minimć 
«ulxl^een jaarlijkse dotatie in de voorziening groot planmatig onderhoud buitenschil en binnenschil op basis van een door het collet 
gemeente. Indien dat niet het geval is, zullen zekerheden moeten worden verkregen ten aanzien van de continuïteit van het huisvesten 
Naast de in dit formulier gevraagde (basis)gegevens dienen de volgende gegevens te worden verstrekt:
•*ol type^a-xi^Een inhoudelijk en financieel verslag van het boekjaar voorafgaand aan hetjaarwaarin de aanvraag wordt ingediend. 

«/o^Het college kan bepalen dat voor de beoordeling van de subsidieaanvraag nog andere gegevens worden gevraagd om inzichtte'

Wíj verzoeken u de gevraagde informatie bij voorkeurte uploaden bij deze aanvraag^br/xbr^

Verklaring

Door invulling van dit formulier verklaart de aanvragende persoon:
- daartoe statutair bevoegd te zijn
- bekend te zijn met de subsidievoorwaarden en -criteria zoals die zijn verbonden aan de subsidieverstrekking, te weten de:
- Algemene wet bestuursrecht
-Algemene Subsidieverordening Koggenland 2017
- Beleidsregels die op de activiteiten betrekking hebDen

- het formulier naar waarheid te hebben íngevuld, en
- ermee akkoord te gaan dat correspondentie met betrekking tot subsidieverlening langs elektronische weg plaatsvindt 

0 Ja
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