
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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