Checklist verplichte bijlagen
Programma: Gelderland Sport!;
Maatschappelijke kracht van sport;
Regeling: Open clubs en vitale sportparken (paragraaf 6.26
Regels Ruimte voor Gelderland 2016)

Overzicht verplichte bijlagen
In onderstaand overzicht zijn de verplichte bijlagen opgenomen. Deze maken onderdeel uit van uw
subsidieaanvraag en dienen daarom samen met de aanvraag te worden ingediend. Zolang wij niet in het bezit
zijn van de voorgeschreven bijlagen, is de aanvraag onvolledig en wordt deze niet door ons in behandeling
genomen.
Voor een aantal verplichte bijlagen zijn formats beschikbaar gesteld via de website van de provincie
Gelderland: https://www.gelderland.nl/Sport,-open-clubs-en-vitale-sportparken . Wanneer er een format
beschikbaar is, wordt dit aangegeven in onderstaande checklist.
Eerst worden de algemene bijlagen vermeld die voor iedere subsidieaanvraag moeten worden bijgevoegd.
Vervolgens is per activiteit waarvoor u subsidie kunt aanvragen (verkenning, ontwikkeling, programma)
vermeld welke specifieke bijlagen u moet meesturen.
Let erop dat u bij het indienen van uw aanvraag de volgende verplichte bijlagen meestuurt:

A. Algemeen:
☐

1. Begroting
Conform format ‘begroting open clubs en vitale sportparken’ beschikbaar via de website.
2. Kopie van een recent bankafschrift (niet ouder dan 6 maanden)

☐ Op de kopie moeten tenminste rekeningnummer, tenaamstelling en datum zichtbaar zijn.
Rekeningnummer en tenaamstelling dienen tevens gelijk te zijn als op de aanvraag.
Of een verklaring van de bank dat opgegeven rekeningnummer bij de betreffende bank bekend is en op
naam van de aanvrager staat.

☐

☐
☐
☐

3. Uittreksel KvK
Digitaal gewaarmerkt uittreksel, niet ouder dan een jaar.

4. Statuten
Niet van toepassing indien een gemeente aanvrager is.

5. Kopie volmacht
Alleen indien de aanvraag wordt ingediend door een tussenpersoon.
6. Cofinancieringsverklaringen
Indien van toepassing: bewijzen van toegezegde financiering van derden aan het project.
Er is een ‘Format cofinancieringsverklaring’ beschikbaar.

B. Voor het uitvoeren va een verkenning:
7. Projectplan verkenning

☐ Conform format ‘projectplan verkenning’ beschikbaar via de website.

C. Voor het uitvoeren van een ontwikkeling:
☐

8. Projectplan ontwikkeling
Conform format ‘projectplan ontwikkeling’ beschikbaar via de website.
9. Samenwerkingsovereenkomst

☐ Kopie samenwerkingsovereenkomst getekend door ten minste drie sportverenigingen of
sportparkorganisaties (inclusief aanvrager) en tenminste een andere partij uit de sector
onderwijs, cultuur, recreatie, zorg of welzijn of het bedrijfsleven.
Er is een ‘Format samenwerkingsovereenkomst Open Clubs en vitale sportparken’ beschikbaar.

☐

☐

☐

10. Activiteiten- en uitgavenplanning
Indien de looptijd van het project langer is dan een jaar, moet een planning van de uitvoering
van de activiteiten en de daaraan verbonden kosten bij de aanvraag worden gevoegd.

11. Jaarrekening
Wij verzoeken de meest recente jaarrekening mee te sturen. Mocht dit niet
mogelijk zijn dan willen wij een document ontvangen waaruit de (meest
recente) financiële positie blijkt.

D. Voor het uitvoeren van een programma:
☐

12. Projectplan programma
Conform format ‘projectplan programma’ beschikbaar via de website.
13. Samenwerkingsovereenkomst

Kopie samenwerkingsovereenkomst getekend door de aanvrager en ten minste zes partijen uit
de sector sport en tenminste twee partijen uit de sector onderwijs, cultuur, recreatie, zorg of
☐
welzijn of het bedrijfsleven.
Er is een ‘Format samenwerkingsovereenkomst Open clubs en vitale sportparken’ beschikbaar.

14. Activiteiten- en uitgavenplanning
Indien de looptijd van het project langer is dan een jaar, moet een planning van de
uitvoering van de activiteiten en de daaraan verbonden kosten bij de aanvraag worden
gevoegd.

15. Jaarrekening
Wij verzoeken de meest recente jaarrekening mee te sturen. Mocht dit niet
mogelijk zijn dan willen wij een document ontvangen waaruit de (meest
recente) financiële positie blijkt.

