
 

 

  

 
Subsidieaanvraag   

  

1. Algemeen gegevens aanvrager   

Aanvrager:   

Emailadres:  

Telefoonnummer:  

Functie bij Adlenate  

 

   

2. Projectgegevens algemeen  

Projecttitel:   

Regio:  

Doelgroep:  
 

Datum aanvraag  

Totale kosten:   

Gevraagde subsidie:  

 

  

3. Project doelgroep      

1. Projecten Adelante kinderrevalidatie, speciaal onderwijs en wonen   

  

  

 

2. Projecten medisch specialistische revalidatie, - audiologie, intensieve kindzorg  

3. Projecten t.b.v. activiteiten voor cliënten van Stichting Adelante  

4. Projecten topsport voor cliënten van Stichting Adelante   

5. Projecten Wetenschappelijk Onderzoek en innovatieprojecten   

 

 

4. Financiering / dekkingsplan  

Bedrag:  Herkomst:  

  

  

  



 

 

 

   

  

5. Financiële positie  

Begroting:         

Jaarstukken:     

Dekking:           

Begroting voldoet:         

Jaarstukken voldoen:     

Overige opmerkingen:  

  

 

 

  

  

6. Projectomschrijving  

Datum indiening aanvraag:   

Voor wie is de activiteit of voorziening bedoeld?  

Op welke wijze draagt de activiteit of voorziening 
bij aan het welzijn van cliënten van Adelante? 

 

Wanneer wordt, na eventuele toekenning, tot 
uitvoering van de activiteit dan wel aanschaf van 
de voorziening overgegaan? 
Tussen aanvraag en uitvoering dient tenminste 
2 maanden te zitten. 

 

Voor welk bedrag wordt een aanvraag gedaan? 
Offerte en eventueel een begroting toevoegen. 
Bij aanvragen hoger dan € 1.000,- dienen, 
indien mogelijk, meerdere offertes bijgevoegd te 
worden. 

 

Zijn er andere financieringsbronnen voor de 
bekostiging van de activiteit of voorziening? Zo 
ja, voor welk bedrag? 

 

Is de aanvraag gecheckt op haalbaarheid en 
beschikbaarheid? 

 

Is er nadere relevante informatie? Zo ja, welke?  

  
 

  
7. Advies (Niet invullen) 

 

 

 

 
De volledig ingevulde aanvraag met eventuele bijlagen via mail sturen aan:  
Mevrouw N. Schepers Emailadres: vrienden@adelante-zorggroep.nl 
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