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Aanvraagformulier subsidie
Organisatie:
Contactpersoon:

Adres
locatie:

Telefoonnummer:

E-mail:

Naam initiatief:

Hoe werkt het aanvragen van subsidie?
Bent u actief in de toeristisch-recreatieve sector van gemeente Moerdijk? En heeft u een leuk idee
waarvoor u graag financiering en ondersteuning wilt aanvragen bij het Toeristisch Fonds Moerdijk
(TFM)? Aan de hand van dit aanvraagformulier vraagt u officieel subsidie aan bij het fonds.

Dien uw aanvraag in per e-mail

Heeft u het formulier helemaal ingevuld en gaat u akkoord met de voorwaarden? E-mail dit aanvraagformulier dan naar TFMoerdijk@gmail.com

Wat gebeurt er nadat u de aanvraag heeft ingestuurd?

Het TFM ondersteunt enkel structurele ontwikkelingen met een (semi-)openbaar karakter die vallen
onder het toeristisch-recreatieve aanbod binnen gemeente Moerdijk. Het bestuur van het fonds
toetst uw aanvraag aan de hand van de gestelde richtlijnen in het toetsingskader. Dit kader vindt u
terug op de website www.moerdijk.nl onder ‘Toeristisch Fonds Moerdijk’.
Na ontvangst van een door u ingevuld aanvraagformulier, legt het fonds uw antwoorden op de
gestelde vragen naast de richtlijnen uit het toetsingskader. Zo kijken onze bestuursleden samen of
uw aanvraag bijdraagt aan de doelen van het TFM en of het fonds subsidie en ondersteuning kan
bieden aan het door u ingediende initiatief.

Wanneer ontvangt u reactie op uw aanvraag?

U ontvangt uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw aanvraag definitief een schriftelijke
reactie per e-mail. Bij aanvullende vragen nemen we eerst alsnog contact met u op. Na een positief besluit over uw aanvraag gaat onze aanjager verder met u in gesprek over de planning en
verdere ondersteuningsmaatregelen vanuit het TFM.

Heeft u vragen bij het indienen van uw aanvraag?

Bij vragen voorafgaand aan uw aanvraag of wanneer u meer informatie nodig heeft voor het
indienen van uw aanvraag, kunt u contact opnemen met het bestuur van het fonds door te e-mailen
naar TFMoerdijk@gmail.com
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Aanvullende gegevens organisatie/aanvrager initiatief
IBAN nummer bankrekening:
Naam rekeninghouder:

A. Omschrijving initiatief
1. Omschrijf het initiatief:

2. Doel initiatief:
3. Wanneer wilt u uw initiatief
hebben afgerond?
4. Omschrijf kort de planning
en de te nemen stappen
om het idee te realiseren:

B. Structureel & duurzaam
1. Hoe vormt het initiatief volgens u een structurele ontwikkeling met (semi-)openbaar karakter?

2. Hoe draagt uw initiatief bij aan de doelstellingen van TFM?
De doelstellingen vindt u terug op www.moerdijk.nl onder ‘TFM’

3. Bestaat uw idee al binnen het toeristisch-recreatieve aanbod in gemeente Moerdijk?

4. Welke meerwaarde vormt uw idee op het toeristisch-recreatieve aanbod binnen Moerdijk?

5. Is uw idee al eerder uitgevoerd en zo ja, waarom was dit wel/geen succes? En wat valt er nog
te verbeteren?

6. Wat is de economische levensduur van het te ontwikkelen product of de te ontwikkelen dienst?
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7. Hoe lang blijft het door u te realiseren idee aantrekkelijk voor de gekozen doelgroep zonder
(grootschalige) tussentijdse aanpassingen?

8. Hoe zorgt u dat uw initiatief ook na het verstrijken van de economische levensduur en/of na
verandering van de behoefte van de doelgroep aantrekkelijk en actueel blijft voor die doelgroep?

9. Verwacht u in de toekomst voor onderhoud, updates, etc. aan uw initiatief opnieuw financiering
te moeten zoeken en/of aanvragen bij instanties en stichtingen zoals TFM?

10. Beschikt u zelf over de financiële middelen voor onderhoud, updates, etc. aan uw initiatief?

11. Is het nodig voor de realisatie van uw idee een vergunning aan te vragen bij gemeente
Moerdijk?

C. Verbinding, uniek & specifiek
1. Wordt voor de activiteit samengewerkt met andere partners binnen en/of buiten de
toeristisch-recreatieve sector? En zo ja, met wie?

2. Het product of de dienst legt verbinding in de regio Moerdijk met:*
*Vink de antwoorden aan die van toepassing zijn op uw product of dienst; meerdere antwoorden mogelijk
ondernemers, verenigingen en/of stichtingen
cultuurhistorische onderwerpen en objecten
liefhebbers van natuur
sporters
anders, namelijk:

D. Doelgroep
1. Voor welke doelgroep(en) is het door u gewenste initiatief vooral geschikt?*
*Vink de antwoorden aan die van toepassing zijn op uw product of dienst; meerdere antwoorden mogelijk
dagtoeristen- en recreanten

watersporters

overnachtende toeristen

overige sporters, welke?

fietsers

motor-, auto- en/of solexclubs

wandelaars

lokale verenigingen

kinderen

Moerdijkse inwoners

anders, namelijk:
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2. In welke leeftijdscategorie(ën) valt of vallen de door u gekozen doelgroep(en)?*
*Vink de antwoorden aan die van toepassing zijn op uw product of dienst; meerdere antwoorden mogelijk
0 - 8 jaar

35 - 45 jaar

8 - 12 jaar

45 - 55 jaar

12 - 18 jaar

55 - 65 jaar

18 - 25 jaar

65 - 75 jaar

25 - 35 jaar

> 75 jaar

3. Door de uitvoering van uw idee creëert u aanbod. Hoe gaat u dit aanbod onder de aandacht
brengen van de door u gekozen doelgroep(en)?

4. Hoeveel bezoekers uit de gekozen doelgroep verwacht u te bereiken met uw initiatief en
waarop baseert u deze verwachting?

E. Promotie & communicatie
1. Wat promoot uw initiatief namens de regio Moerdijk of breder, namens West-Brabant?

2. Welke partijen binnen de regio West-Brabant betrekt u bij uw promotie?

3. Hoe bent u van plan de bijdrage van TFM te benoemen in uw promotie en/of communicatie?

F. Investering in tijd & geld
1. Wat is het totale budget dat nodig is voor de opstart of realisatie van het idee? (in €)
2. Hoeveel subsidie van het totaal benodigde budget wilt u aanvragen bij het TFM? (in €)
3. Zijn er andere subsidieverleners of financierders betrokken bij dit project en zo ja, welke?

4. Hoeveel geld denkt u zelf bij te dragen voor de uitvoering van uw initiatief? (in €)
5. Hoeveel tijd denkt u zelf te besteden aan de uitvoering van uw initiatief?
6. BIJLAGE BIJ AANVRAAG: Een beknopte begroting incl. offertes voor uitvoer idee. Onderbouw
minimaal het aangevraagde subsidiebedrag, uw eigen financiële bijdrage en cofinanciering.
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G. Ondersteuning vanuit TFM
1. Heeft u eerder contact gehad met onze aanjager over uw initiatief?*
*Vink het juiste antwoord aan
ja

nee

2. Bent u op de hoogte van de mogelijkheden tot ondersteuning tijdens de uitvoering van uw
initiatief vanuit TFM?*
*Vink het juiste antwoord aan
ja

nee

3. Hoe kan onze aanjager u ondersteunen tijdens uw project en waarom? U vindt hieronder meer
informatie over de verschillende opties.

4. Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van uw subsidieaanvraag en/of de
samenwerking met het fonds en de aanjager?*
*Bij vragen neemt de aanjager of één van de andere bestuursleden na ontvangst van uw aanvraag contact met u op

De aanjager: Wat mag u verwachten?
Bij uitvoering van elk project zal onze aanjager altijd:
• samen met u een planning maken;
• de voortgang volgen;
• de planning bewaken;
• de communicatie over het initiatief monitoren op gemaakte afspraken;
• paraat staan voor hulp, advies en ondersteuning;
• na afloop het hele traject evalueren met initiatiefnemer;
• (tussentijds) terugrapporteren naar het bestuur van TFM.
Aanvullend kunt u ervoor kiezen de aanjager vanaf het begin van het traject actief te laten meewerken aan de uitvoering van uw initiatief. Hij denkt in dat geval met u mee, helpt mee met communiceren, vormt mogelijk een werkgroep en
verbindt indien gewenst het initiatief aan activiteiten van onze partners, zoals VVV Moerdijk, de gemeente, ondernemersfondsen en andere initiatiefnemers met ideeën waarop uw idee goed kan aansluiten.

Initiatiefnemer blijft verantwoordelijk
Let op: In alle gevallen blijft de aanvrager van de subsidie, ofwel de initiatiefnemer, verantwoordelijk voor het aanvragen van eventueel benodigde vergunningen en de uiteindelijke uitvoering van het idee. Wanneer blijkt dat de
gemaakte afspraken niet worden nagekomen, zal het bestuur van het fonds tijdig ingrijpen en in eerste instantie met u
in gesprek gaan. Wanneer uw idee niet tot uitvoering komt binnen de afgesproken periode zonder tijdig overleg en/of
geldige reden, vervalt mogelijk uw recht op subsidie vanuit het fonds.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de manier van samenwerking, de aanjagersrol en de richtlijnen waarmee wij uw aanvraag
toetsen verwijzen we u door naar ons toetsingskader. Dit vindt u terug op de website www.moerdijk.nl onder ‘TFM’.

Aanvraagformulier subsidie TFM deel 6/6

H. Gaat u akkoord met de volgende voorwaarden?
*Antwoord telkens met ‘ja’ indien u akkoord gaat

1. Voorziet uw initiatief in een (semi-)openbare structurele ontwikkeling ten gunste van het
toeristisch product Moerdijk?
ja

nee

2. Heeft de door u gekozen doelgroep daadwerkelijk behoefte aan uw initiatief?
ja

nee

3. Draagt uw initiatief bij aan de doelstellingen van TFM?
ja

nee

4. Bent u zelf ook bereid te investeren in tijd/geld (volgens voorwaarden TFM)?
ja

nee

5. Gebruikt u het aangevraagde budget enkel voor uitvoering van het ingediende initiatief?
ja

nee

6. Draagt u zelf zorg voor de uitvoering van uw idee binnen de afgesproken tijd?
ja

nee

7. Bent u bereid de aanjager van TFM actief te betrekken bij uitvoering van uw idee?
ja

nee

8. Staat u zelf in voor de aanvraag van eventuele verplichte vergunningen?
ja

nee

9. Bent u bereid voor, tijdens en na realisatie van uw idee duidelijk te communiceren over de
geleverde bijdrage van TFM aan het door u geraliseerde project?
ja

nee

10. Garandeert u dat de structurele aard van een product of dienst gewaarborgd kan worden
zonder automatische extra bijdrage van TFM of andere fondsen?
ja

nee

Bedankt voor uw aanvraag.
U kunt dit formulier samen met uw begroting e-mailen naar TFMoerdijk@gmail.com
Wanneer kunt u reactie verwachten?
U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw aanvraag per e-mail de definitieve uitspraak over het al dan niet
toekennen van subsidie vanuit het fonds. Bij aanvullende vragen nemen we uiteraard eerder contact met u op of nodigen we u uit tijdens één van onze bijeenkomsten.
Wanneer wij uw aanvraag volledig goedkeuren, start wat ons betreft het traject. Onze aanjager gaat met u in gesprek, neemt uw initiatief met u door en maakt concrete afspraken over bijvoorbeeld de tijdsplanning en de latere
evaluatie van het hele project.
Wanneer uw subsidieaanvraag niet of slechts deels wordt toegekend, ontvangt u per e-mail samen met de afwijzing
ook de punten waarop we onze uitspraak baseren. Soms is het zinvol samen nog eens te kijken naar aanvullende mogelijkheden waardoor uw aanvraag wel aansluit bij onze richtlijnen. In dat geval gaan we met elkaar in gesprek en kan
de toewijzing nog worden aangepast.

