Aanvraagformulier: Stimuleringsbudget voor gezonde
initiatieven in uw wijk!
U wilt graag een bijdrage van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG-)Zaanstad voor uw initiatief op het
gebied van Gezonde Leefstijl bij kinderen.
Om te kunnen beoordelen of uw aanvraag in aanmerking komt, hebben wij een aantal gegevens van
u en uw initiatief nodig. Stuur het volledig ingevulde formulier 4 weken voorafgaande aan de
activiteiten toe naar info@joggzaanstad.nl.
Na ontvangst van de aanvraag zullen wij deze beoordelen. Indien de aanvraag wordt toegekend
ontvangt u van het gevraagde bedrag 50% vooraf en 50% achteraf na aanleveren van het ingevulde
evaluatieformulier.
Meer informatie en de voorwaarden waaraan uw initiatief moet voldoen kunt u vinden op:
https://jogg.zaanstad.nl/subsidie-aanvragen
Datum:
Contactgegevens organisatie/aanvrager
Naam:
Organisatie
Telefoonnummer:
Emailadres:
Mede organisatoren:
(Organisaties)
Betrokken Sociaal Wijkteam
Beschrijving van het initiatief
Naam van het initiatief:
Wat is het doel van uw
initiatief?

Hoe ziet het initiatief eruit?

Hoe sluit het initiatief aan bij
uw wijk?
Hoe draagt uw initiatief bij
aan het bevorderen van een
gezonde leefstijl bij kinderen?
Is de activiteit al eerder
georganiseerd? Wanneer?
Is de activiteit eenmalig of
terugkerend?

Ja/Nee, namelijk:
Eenmalig/Vaker, namelijk
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Doelgroep
Welke doelgroep wilt u met
de activiteit bereiken?
Hoeveel deelnemers verwacht
u?
Op welke manier helpen
buurtbewoners en ouders
mee tijdens de activiteiten?
Op welke manier worden
deelnemers aan de activiteit
geworven?
Publiciteit
Op welke manieren wordt het
initiatief eventueel in de
publiciteit gebracht?

Social Media:
Pers:
Overig:

Overige partijen
Met welke organisaties werkt
u samen binnen dit initiatief?
Heeft u bij andere partijen
een verzoek tot financiële
ondersteuning ingediend?
Welke andere partijen hebben
budget toegezegd?

Ja/Nee, namelijk:

Ruimte voor extra informatie

Versturen
Heeft u het formulier volledig
ingevuld?
Heeft u de begroting als
bijlage bijgevoegd?

Ja/Nee
Ja/Nee

Indien u bovenstaande twee vragen beide met ‘Ja’ heeft beantwoord, dan kunt u het formulier en de
begroting mailen naar JOGG-Zaanstad via info@joggzaanstad.nl.
Vragen of hulp nodig bij het invullen?
Neem contact op met JOGG-Zaanstad
E: info@joggzaanstad.nl
T: 075-6519225
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