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Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als deze per e-mail ingediend zijn via 
wageningsnut@gmail.com met gebruikmaking van onderstaand formulier en voorzien van de 
noodzakelijke bijlagen. 
 

Datum  

Organisatie 

Naam organisatie  

Bank / Girorekening  

Naam rekeninghouder  

Website  

Aanvrager 

Naam aanvrager  

Functie  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Wilt u ondersteunen als: 

lid (€ 19,00 per jaar)  of 

donateur (€ 19,00 per jaar)?1 

  

☐ Ja             ! Nee 

☐ Ja             ! Nee 
 
 
1 Een lid van Wagenings Nut heeft stemrecht tijdens de ALV. U kunt alleen lid worden als natuurlijk 
persoon. Een rechtspersoon (bijvoorbeeld de organisatie zelf) kan enkel donateur worden. 
Een donateur heeft geen stemrecht maar mag uiteraard wel deelnemen aan de ALV. 
 
Door donateur en/of lid te worden van ‘t Wagenings Nut draagt u eraan bij dat wij initiatieven zoals 
het uwe financieel kunnen ondersteunen.  
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Project 

Onderwerp project  

Doel  

Doelgroep  

Gevraagde bijdrage  

Zijn andere subsidiebronnen 
aangeschreven. Zo ja welke?  

 

Geplande datum activiteit  

 

 
 

 

 

Publiciteit 
Wij vragen zoveel mogelijk publiciteit rondom een goedgekeurde aanvraag, waarbij ‘t Wagenings Nut als 
subsidieverstrekker wordt vermeld. Beschrijf hieronder kort de mogelijkheden. Noem daarin zo mogelijk het 
bereik (aantal lezers / kijkers). 

Artikel op de website van de aanvragende 
organisatie 

 

Artikel in nieuwsbrief van de aanvragende 
organisatie 

 

Mailbericht naar leden aanvragende 
organisatie 

 

Berichten op social media van de 
aanvragende organisatie 

 

Foto- en videomateriaal voor website ‘t 
Wagenings Nut 

 

Anders, namelijk …  
 

NB  voorwaarde voor toekenning van de subsidie is minimaal het aanleveren van een korte tekst voor 
de website van ‘t Wagenings Nut, bij voorkeur geïllustreerd met foto’s   
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Verlangde bijlagen 
 

Korte beschrijving  project en 
projectdoel 

Graag project beschrijven, inclusief toelichting op 
projectdoel en bijdrage aan Wageningse gemeenschap 

Begroting project en financieel 
dekkingsplan 

Graag een korte specificering van de begroting als bijlage 
meesturen of melden in de toelichting, naast een kort 
financieel dekkingsplan. 

Jaarrekening aanvragende 
organisatie  

Graag  de jaarrekening van uw organisatie over het laatst 
afgesloten boekjaar als bijlage meesturen. Dit is niet van 
toepassing als uw activiteit ad hoc van karakter is en 
geen inbedding heeft in een organisatie, of bij een 
instelling. 

 

Toelichting 
Typ hier uw toelichting subsidieaanvraag ter grootte van maximaal één A4.  
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