Formulier verantwoorden jaarlijkse subsidie
Dit formulier gebruikt u voor het verantwoorden van een jaarlijkse subsidie van meer dan € 5.000.

Voor 1 juni
Stuur het formulier met de bijlagen vóór 1 juni op naar de gemeente. Staat in uw subsidiebeschikking
een andere datum? Houd dan die datum aan. Lukt het u niet om de verantwoording op tijd in te
leveren? Vraag dan vóór de inleverdatum schriftelijk uitstel aan.

Uw gegevens
Naam instelling
Nummer KvK
Adres
Postcode

Plaats

Contactpersoon
Burgerservicenummer

Telefoonnummer

E-mailadres
Rekeningnummer

Inhoudelijk verslag
Algemeen
Subsidiejaar of tijdvak

Ten name van

Welke activiteiten heeft u uitgevoerd?

Hoeveel subsidie heeft u van de gemeente Delft gekregen?
Activiteitenverslag
Zijn alle activiteiten uitgevoerd?
Zo nee, welke activiteiten niet?

Waarom zijn deze activiteiten niet uitgevoerd?

Ja

Nee

Zijn de verwachte resultaten van de uitgevoerde activiteiten gehaald?

Ja

Nee

Goed

Slecht

Zo ja, hoe zijn de resultaten behaald? / Zo nee, waarom niet?

Hoe is de samenwerking met andere organisaties verlopen?
Waarom is de samenwerking goed of slecht verlopen?

Geef aan hoe de activiteiten zijn uitgevoerd en in hoeverre de beoogde doelstellingen zijn gehaald.

Financiële gegevens
Stuur bij deze verantwoording een financieel verslag of jaarrekening met daarin een overzicht van de
activiteiten en de hieraan verbonden kosten en inkomsten.

Bestuursverklaring
Registratienummer subsidiebeschikking
De ingevulde gegevens op dit formulier zijn juist en hiervoor neemt u ook de verantwoordelijkheid. De
vermelde bedragen zijn in overeenstemming met de begroting en voldoen aan de wettelijke regelingen
en aan de eisen van de subsidiebeschikking met bovenstaand registratienummer.
Hoe gaat het verder?
De gemeente behandelt uw verantwoording als u deze compleet en op tijd heeft ingeleverd. Onvolledige
aanvragen kan de gemeente niet in behandeling nemen. U krijgt een ontvangstbevestiging per brief.
De gemeente toetst uw verantwoording inhoudelijk, juridisch en financieel aan de hand van dit formulier
en bijgevoegde stukken. Op www.delft.nl/subsidie ziet u welke bijlagen u voor uw situatie mee moet
sturen. Binnen 8 weken stelt de gemeente uw subsidie vast.

Ondertekening
Plaats

Handtekening

Datum
Stuur het ingevulde en ondertekende formulier als bijlage mee met het contactformulier dat u vindt op
www.delft.nl/contact. Of per post naar Gemeente Delft, Subsidiebureau, Postbus 78, 2600 ME Delft.

