
Aanvraagformulier Prioriteitsgelden Dorpsraad America 

Naam (stichting/vereniging)  

Naam contactpersoon 

Adres 

Mailadres 

Telefoonnummer 

Opgave datum 

Criteria ten behoeve verzoek prioriteitsgelden America. 
1. Het initiatief dient de “leefbaarheid” in America te verbeteren.
2. Het initiatief mag niet in strijd zijn met het beleid van de gemeente.
3. Voor initiatieven in openbare ruimtes moet van te voren toestemming zijn verleend van de

gemeente.
4. Het initiatief mag geen persoonlijk of commercieel belang dienen.
5. Het initiatief mag niet tot de reguliere exploitatie behoren.
6. Het initiatief moet financieel onderbouwd zijn.
7. Het initiatief moet na toekenning binnen 3 jaar zijn gerealiseerd.

Algemeen: 
- Zijn alle andere subsidiemogelijkheden voldoende bekeken? 
- Men kan een aanvraag indienen als men denkt te voldoen aan de gestelde criteria, echter is het 

niet vanzelfsprekend dat alle ingediende voorstellen, die aan de criteria voldoen, ook zullen 
worden toegekend. 

- Daar waar nodig zal de dorpsraad nog om een toelichting vragen. 
- De uiteindelijke beslissing m.b.t. toekenning van prioriteitsgelden ligt ten alle tijden bij de 

gemeente en dorpsraad. 
- Uitkering van de gelden vindt plaats na realisering van het project / initiatief en ontvangst van 

de (originele) factuur. 

Belicht hierbij de volgende aspecten en geef daarbij puntsgewijs een toelichting: 

1. Omschrijving van het project/idee

Dorpsraad America, p/a  Ellen Jacobs-Vervoort, Zwarteplakw eg 81, 5966 RJ America.
Tel: 077 464 2041  info@dorpsraadamerica.nl

mailto:info@dorpsraadamerica.nl


2. Benutting (frequentie gebruik: weinig-vaak, aantallen):

3. Originaliteit (standaard-aardig-origineel-uniek)

4. Financiering (wat is uw begroting, hoe wordt het project gefinancierd, welke andere
subsidies/fondsen zijn aangevraagd/toegezegd (belangrijk), welke eigen bijdrage wordt
geleverd t.o.v. totale bedrag?)

5. Duurzaamheid (levensduur: eenmalig-zeer lang)

6. Aantal gebruikers (bijv. aantal leden; bezoekers,aanwonenden)

Dorpsraad America, p/a  Ellen Jacobs-Vervoort, Zwarteplakw eg 81, 5966 RJ America. 
Tel: 077 464 2041  info@dorpsraadamerica.nl

mailto:info@dorpsraadamerica.nl


7. Bijdrage verhoging leefbaarheid (kortstondig-langdurig verhogend)

8. Zelfwerkzaamheid (Eigen bijdrage, gering-veel)

9. Gaat het initiatief door zonder bijdrage uit prioriteitsgelden?
 Ja  
 Nee 

10. Bijlagen (projectplan, offertes, voorbeelden)
 Ja, namelijk  
 Nee 

Opmerkingen: 

Inleveren met eventuele bijlage bij het secretariaat van Dorpsraad America 
of doorsturen naar info@dorpsraadamerica.nl.
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