
 

 

Aanvraagformulier bijdrage 

ALGEMENE GEGEVENS 
 

A1. Gegevens aanvrager 

U vraagt de bijdrage aan namens een: 

□ Vereniging  _______________________________________________________________ 

□ Stichting  _______________________________________________________________ 

□ Coöperatie  _______________________________________________________________ 

KvK-nummer   _______________________________________________________________ 

De  vereniging, stichting of coöperatie moet op Vlieland of Terschelling gevestigd zijn. Wordt de 

aanvraag gedaan namens een groep inwoners, kruis dan aan: 

□ Natuurlijk personen _______________________________________________________________ 

Straat en huisnummer _______________________________________________________________ 

Postcode  _______________________________________________________________ 

Telefoonnummer _______________________________________________________________ 

E-mailadres  _______________________________________________________________ 

Website  _______________________________________________________________ 

Contactgegevens aanvrager 

Naam en voorletters _______________________________________________________________ 

Functie bij het project _______________________________________________________________ 

Telefoonnummer _______________________________________________________________ 

E-mailadres  _______________________________________________________________ 
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A2. Bankgegevens aanvrager 

IBAN-nummer  _______________________________________________________________ 

Tenaamstelling  _______________________________________________________________ 

Plaats   _______________________________________________________________ 

 

A3. Financiële gegevens 

Wordt u als ondernemer aangemerkt voor omzetbelasting?  Ja / Nee 

Kunt u de BTW op dit project verrekenen?    Ja / Nee 

 

B. PROJECTGEGEVENS 
 

Naam van het project _______________________________________________________________ 

Korte omschrijving van het project: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Het moet gaan om projecten die de Waddeneilanden Terschelling en Vlieland verduurzamen. Denk 

hierbij aan energiebesparing, duurzame opwekking, biodiversiteit, waterbesparing, afvalvermindering 

en hergebruik van grondstoffen. 

 

C. VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN 
 

Zijn er vergunningen, ontheffingen en/of andere goedkeuringen vereist voor dit project? 

□ Ja, namelijk  _____________________________________________________________________ 

□ Nee 

Na toekenning van de bijdrage heeft u maximaal één jaar om met het project te starten. Vanaf de 

start heeft u nogmaals één jaar om het project daadwerkelijk te realiseren.  
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D. FINANCIËLE GEGEVENS 
 

Wat zijn de totale kosten van uw project? ____________________________________________ 

Vul hier de totale projectkosten in. Indien u de btw van uw project kunt verrekenen en/of 

compenseren, moet u de totale kosten van uw project exclusief btw vermelden.  

Wat is de hoogte van de bijdrage die u aanvraagt?  _____________________________________ 

 

E. BIJLAGEN 
 

Deze aanvraag kunt u alleen indienen met onderstaande bijlage. Alleen volledige aanvragen worden 

in behandeling genomen. 

□ Als bijlage is toegevoegd: het Projectplan, inclusief gespecificeerde begroting en dekkingsplan. 

Tip: de handleiding voor het maken van het projectplan kunt u downloaden op 

https://klimaatfondsterschellingvlieland.nl/meedoen-project-bijdrage-aanvragen  

 

F. VERKLARING 
 

Ondergetekende verklaart: 

 Alle gegevens op het aanvraagformulier en in de bijlage naar waarheid te hebben ingevuld; 

 Bevoegd te zijn voor het indienen van deze aanvraag; 

 Zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen die horen bij het Klimaatfonds 

Terschelling Vlieland en aan de overige wettelijke regelingen die op de uitvoering van het 

project van toepassing zijn; 

 Bereid te zijn alle gewenste informatie te verschaffen aan functionarissen die door het 

bestuur van het Klimaatfonds Terschelling Vlieland zijn aangewezen; 

 Niet in surseance van betaling of in staat van faillissement te zijn. 

 

Ondertekening 

Aldus naar waarheid ingevuld door aanvrager 

 

Plaats _______________________________  Datum  ________________________ 

Naam _______________________________  Handtekening ________________________ 

 

  

https://klimaatfondsterschellingvlieland.nl/meedoen-project-bijdrage-aanvragen
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Eventuele medeondertekenaars 

 

Naam _______________________________  Handtekening ________________________ 

 

Naam _______________________________  Handtekening ________________________ 

 

Naam _______________________________  Handtekening ________________________ 

 

 

Dit volledig ingevulde aanvraagformulier stuurt u samen met het Projectplan (inclusief 

gespecificeerde begroting en dekkingsplan) naar de gemeente waar u staat ingeschreven: 

 

Gemeente Terschelling     Gemeente Vlieland 

Postbus 14      Postbus 10 

8880 AA  WEST-TERSCHELLING    8899 ZN  OOST-VLIELAND 

gemeente@terschelling.nl     info@vlieland.nl  

 

Deadline voor het indienen van de aanvraag is uiterlijk 15 juni en uiterlijk 15 december. De aanvragen 

worden daarna beoordeeld door de beoordelingscommissie. U krijgt uiterlijk twaalf weken na de 

sluitingsdatum bericht of uw aanvraag gehonoreerd wordt of niet. 

 

mailto:gemeente@terschelling.nl
mailto:info@vlieland.nl

