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Aanvraagformulier subsidieregeling Kansen voor alle kinderen 2017 CN
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Aanvraagformulier subsidieregeling Kansen voor alle kinderen 2017 CN
Met dit formulier verantwoordt u de besteding van de aan u verstrekte subsidie vanuit de Subsidieregeling Kansen voor alle Kinderen 2019. Een volledige verklaring heeft betrekking op één project, is volledig ingevuld en gaat vergezeld van alle gevraagde bijlagen en bescheiden. Print het volledig ingevulde formulier uit, onderteken en scan het formulier en stuur de PDF via de e-mail naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 
KansenvoorallekinderenCN@minszw.nl
 
 
Eindrapportage subsidie Kansen voor alle kinderen 2019
kenmerken subsidieaanvraag
1
Pagina  van 
Aanvangsdatum activiteiten 
Einddatum activiteiten 
2
Aanvrager:
De gegevens met * hoeft u niet te vermelden indien u deze gegevens eerder bij de subsidieaanvraag heeft vermeld en deze gegevens nog steeds actueel zijn. Als uw bankrekeningnummer is gewijzigd dient u een rekeningafschrift of ander bewijsstuk mee te sturen waaruit blijkt dat de rekening op uw naam staat. 
 
E-maildadres
Telefoonnumme
Naam
Tekenbevoegde*
E-maildadres
Telefoonnumme
Naam
Contactpersoon*
Bankgegevens*
Bankrekeningnummer:
SWIFT code:
DUS-I_06.01
3
 van 5
6
7
8
9
Specificatie van de verplichte bijlagen behorend bij het aanvraagformulier
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ondertekening
De ondertekenaar verklaart: 
-
deze subsidieaanvraag volledig, juist en naar waarheid te hebben ingevuld;
-
kennis te hebben genomen van de geldende wet- en regelgeving op basis waarvan deze subsidie wordt aangevraagd; 
-
dat hij/zij instemt met het openbaar maken van het subsidiedossier met uitzondering van de persoonsgegevens als 
benoemd in artikel 15, zesde lid van de regeling;
-
geen “niet subsidiabele kosten” als bedoeld in art. 19 te hebben opgevoerd in de begroting;
-
dat hij/zij weet dat, indien er sprake is van gezamenlijke tekenbevoegdheid volgens het KvK-register, deze aanvraag 
ondertekend moet zijn door minimaal 2 daartoe bevoegde personen om deze aanvraag rechtsgeldig te laten zijn.
Tekeningsbevoegd(e) perso(o)n(en)
Titel(s)
Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
|
|
|
Achternaam
Geslacht
|
Man
Vrouw
|
Dag
maand
jaar
|
|
Titel(s)
Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
|
|
|
Achternaam
Geslacht
|
Man
Vrouw
|
Dag
maand
jaar
|
|
Vragen
Stuit u bij het opstellen van uw aanvraag op vragen, waarop ook de toelichting bij de regeling geen antwoord geeft, dan 
kunt u uw vragen mailen aan 
KansenvoorallekinderenCN@minszw.nl
.
Indienen aanvraag
Indiening van de aanvraag is mogelijk door dit aanvraagformulier volledig in te vullen, te ondertekenen, te scannen en 
vervolgens in combinatie met de gevraagde bijlagen te mailen naar: 
KansenvoorallekinderenCN@minszw.nl
. Het tijdstip 
van binnenkomst van de mail geldt dan als tijdstip indiening aanvraag mits de aanvraag compleet is. Indien uw aanvraag 
niet compleet is, wordt u in de gelegenheid gesteld deze aan te vullen. In dat geval geldt als datum van binnenkomst en 
behandeling de datum van ontvangst van de volledige aanvraag.
Aanvragen kunnen worden ingediend van 29 mei 2017, 9.00 uur tot en met 12 juni 2017, 17:00 uur. Aanvragen die buiten 
deze periode worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. Dat geldt dus ook voor aanvragen die worden 
ingediend vóór 29 mei 2017, 9.00 uur. Wij wijzen u er nog op dat u door een aanvraag in te dienen ermee instemt dat het 
subsidiedossier met uitzondering van persoonsgegevens openbaar kan worden gemaakt.
6.1
Door een aanvrager getekende 
kopie van het meest recente 
bankafschrift
6.2
Activiteitenplan 
(max. 10 pagina’s)
6.3
Nadere financiële onderbouwing 
van de subsidie aanvraag 
(begroting)
6.4
Uittreksel van de Kamer van 
Koophandel
6.5
Een kopie van de oprichtings
-
statuten van uw organisatie
7.1
Titel(s), voorletter(s)
en 
tussenvoegsel(s)
7.2
Achternaam en geslacht
7.3
Functie
7.4
Plaats en datum
7.5
Handtekening
7.6
Titel(s), voorletter(s)
en 
tussenvoegsel(s)
7.7
Achternaam en geslacht
7.8
Functie
7.9
Plaats en datum
7.10
Handtekening
|
Pagina  van 
3.1
In onderstaande tabel benoemt u de uitgevoerde activiteiten, het aantal kinderen dat is bereikt, de totaal gerealiseerde kosten, uitgesplitst naar kosten per product/dienst per kind, uw eigen bijdrage en de gerealiseerde subsidie. 
De eerste kolom kunt u invullen conform de tabel uit de beschikking die u heeft ontvangen met het besluit tot het verlenen van de subsidie.  
 
Sub totaal
Gerealiseerde kosten per activiteit
Gerealiseerde subsidie
Gerealiseerde eigen bijdrage
Aantal doelgroep kinderen bereikt
Activiteit
Opbrengsten*
Totaal
* Eventuele opbrengsten dienen in mindering te worden gebracht op de totale projectkosten.
Gerealiseerde kosten
Totale  kosten over de subsidieperiode
Is het aantal kinderen dat u met uw project heeft bereikt veranderd ten opzichte van de (goedgekeurde) aanvraag? Zo ja, licht dan de reden waardoor dit verschil wordt veroorzaakt toe.
 
Pagina  van 
Zijn de kosten voor activiteiten, goederen of diensten veranderd ten opzichte van de begroting die u heeft opgenomen in de begroting? Zo ja, licht dan het verschil in kosten en de reden waardoor dit verschil wordt veroorzaakt toe.
 
Toelichting op de gerealiseerde activiteiten
 
U geeft hieronder een nadere toelichting op de gerealiseerde activiteiten door de volgende vragen te beantwoorden.
Welke activiteiten heeft u uitgevoerd? Beschrijf wat u per activiteit heeft gedaan en welk resultaat u hiermee heeft bereikt. Fotomateriaal, een verslag of soortgelijke informatie van uitgevoerde activiteiten kunt u als bijlage bij dit formulier toevoegen.
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3.2
Op welke manier heeft u ervoor gezorgd dat de activiteiten, goederen of diensten bij de kinderen uit de doelgroep terecht zijn gekomen? Waaruit blijkt dat de kinderen de activiteiten, goederen of diensten daadwerkelijk hebben ontvangen?
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Hoe heeft u vastgesteld dat het gaat om kinderen uit de leeftijdsgroep van 0 tot 18 jaar die in armoede opgroeien? 
 
 
Pagina  van 
In hoeverre heeft uw project kinderen die in armoede opgroeien in staat gesteld om mee te doen op het gebied van sport, cultuur, school of sociale activiteiten? 
 
Als er in de beschikking nadere voorwaarden zijn opgenomen bij het onderdeel motivering bij het besluit, vermeld dan of aan deze voorwaarden is voldaan. Zo niet geef aan waarom niet. Het gaat hier bijvoorbeeld om de voorwaarde dat het aantal uren voorbereiding van docenten moet worden aangetoond met de eindafrekening,  of dat moet worden gecontroleerd of de ouders geen recht hebben op een voorliggende voorziening voor de verstrekking van schoolbenodigdheden. 
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Evaluatie
 
Ten behoeve van evaluatie van de subsidieregeling  verzoek ik u de volgende vragen te beantwoorden.
 
Hoe is de samenwerking met andere partijen verlopen en in het bijzonder de samenwerking met het openbaar lichaam? 
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Welke knelpunten of successen heeft u in de uitvoering ervaren?
 
3.3
Verklaring
4
dat hij/zij deze eindrapportage volledig, juist en naar waarheid heeft ingevuld.
 
dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt zijn verricht zoals in dit formulier is vermeld en dat daarbij aan de  verleende 
subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
 
Ondergetekende (tekenbevoegde) verklaart: 
-
-
Plaats en datum
Ondertekening:
|
|
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Indiening van de eindrapportage is mogelijk door dit formulier volledig in te vullen, te ondertekenen, te scannen en vervolgens met eventuele bijlagen te mailen naar:  KansenvoorallekinderenCN@minszw.nl
 Voor meer informatie zie: www.www.uitvoeringvanbeleidszw.nl 
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