
Aanvraagformulier bijdrage bewonersinitiatief

 

     

Aanvraagformulier 
Lees voor dat je begint de toelichting! 
Vul het formulier  volledig in en stuur het op naar: Opzoomer Mee of registreer op mijn.rotterdam.nl. 
E-mail: bewonersidee@opzoomermee.nl. Adres: Opzoomer Mee, Antwoordnummer 3122, 3000 WB Rotterdam. 

Contactpersoon 

Naam*  

Adres*  

Huisnummer en toevoeging*  Postcode*  

Geboortedatum* Telefoon 

E-mailadres* 

Ik ben een  bewoner  organisatie  sociaal ondernemer 

Naam organisatie 

Jouw initiatief 
Naam of titel van je initiatief* 

Omschrijf je initiatief* 

Voor  welke bewoners is je initiatief bestemd en om hoeveel bewoners gaat het (schatting)?* 

Waar  wil je je initiatief uitvoeren? Geef het (dichtstbijzijnde) adres op.* 

* Verplicht in te vullen 
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Aanvraagformulier bijdrage bewonersinitiatief

Wanneer  wil je je initiatief uitvoeren?* 

Waarom is je initiatief goed voor jouw straat, buurt of wijk?* 

Word je ondersteund door organisaties? Zo ja, welke?* 

Nee   Ja, namelijk 

Heb je voor jouw initiatief ook elders een aanvraag ingediend (subsidie/fondsen)? Wat is het resultaat hiervan?* 

Nee   Ja, met als resultaat 

Je begroting 
Omschrijving Bedrag 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

Totaal kosten € 

Bijdrage sponsors/fondsen -/- € 

Eigen bijdrage -/- € 

Gewenste bijdrage € 

Meer ruimte nodig? Specifceer je begroting in een bijlage. 
Let op! Je kunt maximaal € 20.000 aanvragen. 
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Aanvraagformulier bijdrage bewonersinitiatief

 
De aanvraag moet worden ondersteund door  vijf bewoners, inclusief jezelf. Vul hieronder eerst je eigen gegevens 
in als contactpersoon. De steunverklaringen toon je aan door hieronder de namen, adressen, contactgegevens en 
handtekeningen van bewoners uit de wijk. 

  Contactpersoon 

          

 

      

Vul hier dezelfde persoon in als op blad 1. 

Naam* 

Adres*  

Postcode*    Telefoon*   

          

 

   

Handtekening* 

Bewoner 1 

Naam* 

Adres*  

Postcode*       Telefoon*   

          

   

Handtekening* 

Bewoner 2 

Naam* 

Adres*   

Postcode*       Telefoon*   

          

 

     

Handtekening* 

Bewoner 3 

NNaam* 

Adres*  

Postcode*     Telefoon*   

          

 

          

 

 

Handtekening* 

Bewoner 4 

Naam* 

Adres*  

Postcode*  Telefoon* 

Handtekening* 

Jouw gegevens 
Opzoomer Mee gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die op je aanvraagformulier en eventuele bijlagen 
vermeld staan. Deze gegevens worden digitaal opgeslagen en gedeeld met ambtenaren van de gemeente  
Rotterdam die de taak hebben om te adviseren over je aanvraag. Als je bewonersinitiatief subsidie ontvangt dan 
worden je gegevens - volgens de wettelijke bewaartermijn van de overheid - 7 jaar bewaard. Ontvang je geen 
bijdrage dan worden je gegevens na 2 jaar  vernietigd. Met het indienen van je aanvraag ga je hiermee akkoord.  
De verwerking van je gegevens vindt plaats onder  verantwoordelijkheid van de gemeente Rotterdam.  
Meer informatie: opzoomermee.nl/privacy. 
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Opzoomer Mee betaalt alleen uit aan een rechtspersoon (bijvoorbeeld een stichting of vereniging). Als je de 
aanvraag indient als bewoner, ben je meestal geen rechtspersoon. Zoek dan een vereniging of stichting in de buurt 
waar de bijdrage naar kan worden overgemaakt en die samen jou het geld wil beheren. Bekijk  voorbeelden op 
opzoomermee.nl/uitbetaaladressen. 

Uitbetaling aan rechtspersoon 

Postcode* 

Adres* 

Naam organisatie* 

Aanvraagformulier bijdrage bewonersinitiatief

 

 

    

 

 

            
  
  

        
           
          

 
 
 

Aan welke rechtspersoon dient de uitbetaling plaats te vinden? 

Telefoon* 

Naam contactpersoon* 

E-mailadres* 

Rekeningnummer N L 
(IBAN)* 

Noteer je IBAN-nummer (18 karakters, voorbeeld: NL00INGB0001234567). 
Controleer of je het nummer goed hebt ingevuld! 

Handtekening* Handtekening van uitbetaaladres 
voor akkoord uitbetaling van 
dit bewonersinitiatief. 

Aanvraag indienen 
Je kunt de aanvraag insturen, registeren of mailen naar: 
. Opzoomer Mee, Antwoordnummer 3122, 3000 WB Rotterdam (postzegel niet nodig) 
. Registreer op mijn.rotterdam.nl 
. E-mail: bewonersidee@opzoomermee.nl (zorg dat je bericht kleiner is dan 10 MB) 
Langsbrengen kan ook: Opzoomer Mee, Schiedamsedijk 55a of je lokale Wijkhub. 
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	NAAM CONTACTPERSOON INVULLEN: S. Douée
	ADRES CONTACTPERSOON INVULLEN: Afrikalaan
	HUISNUMMER EN TOEVOEGING INVULLEN: 103
	POSTCODE INVULLEN: 3011 EE
	GEBOORTEDATUM INVULLEN: 03-07-1979
	TELEFOONNUMMER INVULLEN: 06-12345678
	MAILADRES INVULLEN: s.douee@mail.com
	AANKRUISMOGELIJKHEID BEWONER: Ja
	AANKRUISMOGELIJKHEID ORGANISATIE: Off
	AANKRUISMOGELIJKHEID SOCIAAL ONDERNEMER: Off
	WAT IS DE NAAM VAN JE ORGANISATIE: 
	NAAM OF TITEL VAN JE INITIATIEF INVULLEN: Kinderen met talent
	OMSCHRIJF JE INITIATIEF: Wij zijn een groep ouders en we willen een avond organiseren waarop kinderen in de wijk hun talenten kunnen laten zien. Er zijn veel talentvolle kinderen die bezig zijn met zingen, dansen, bespelen muziekinstrument enz. We willen ook voorlichting geven over de financiële mogelijkheden (jeugdfonds) voor ouders met een smalle beurs.
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	invullen waarom is je intitiatief goed voor jouw straat, buurt of wijk?: We merken dat veel kinderen op school of thuis bezig zijn met het uitvoeren van hun hobby en dat dat niet wordt gezien. Wij willen dat zichtbaar maken en kinderen stimuleren door te gaan met het ontwikkelen van hun talent.
	word je ondersteund door organisaties? Zo niet kruis hier nee aan: Off
	word je ondersteund door organisaties? Zo ja kruis hier ja aan: Ja
	vul hier in om welke organisaties het gaat: Via de scholen (leerkrachten) bereiken we de kinderen. Het welzijnswerk helpt ons met werven onder kinderen waar zij contact mee hebben en natuurlijk via onze eigen kinderen. De cultuurscout geeft informatie over het jeugdfonds.
	heb je voor jouw initiatief ook elders een aanvraag ingediend (subsidie/fondsen): 
	 Niet kruis hier nee aan: Ja
	 zo ja, kruis hier ja aan: Off

	vul hier het resultaat daarvan in: 
	omschrijving van de begroting: Flyers/posters om kinderen te werven
	bedrag van deze begroting: 50
	tweede omschrijving van de begroting: Bloemetje voor de deelnemertjes
	tweede bedrag van de begroting: 115
	derde omschrijving van de begrotin: Drankje voor de deelnemertjes
	derde bedrag van deze begroting: 30
	vierde omschrijving van de begroting: Een hapje voor in de pauze
	vierde bedrag van deze begroting: 60
	vijfde omschrijving van de begroting: Huur geluidsapparatuur (volgens offerte leverancier, zie bijlage)
	vijfde bedrag van deze begroting: 425
	zesde omschrijving van de begroting: 
	zesde bedrag van deze begroting: 
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