
 

 

 

  

        
  
  
  

  
  
  
  
  

   

 

   

   

   

   

Checklist verplichte bijlagen  
Sportieve inrichting buitenruimte in het kader van WK Volleybal voor Vrouwen 

2022 

 

In deze checklist ziet u welke bijlagen er bij uw subsidieaanvraag nodig zijn. In het 

aanvraagformulier van uw subsidie kunt u de bijlagen uploaden. Let op: de maximale grootte 

van alle bijlagen bij elkaar is 100 MB.  

 

Als wij uw subsidieaanvraag ontvangen, controleren wij eerst of de aanvraag compleet is.  Pas 

als uw subsidieaanvraag compleet is, nemen wij de aanvraag in behandeling.  

 

 

Nr. Naam bijlage Toelichting 

1 Kopie van een recent 
bankafschrift 
of bewijs van tenaamstelling 

Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt bij de provincie of als uw bankrekeningnummer is 
gewijzigd, dan vragen wij u om een bewijs van een recent bankafschrift mee te sturen dat niet 
ouder is dan 1 jaar. In het aanvraagformulier wordt dit ook wel ‘Bewijs van tenaamstelling’ 
genoemd. Op het bankafschrift moet het rekeningnummer, de naam van de rekeninghouder en 
datum zichtbaar zijn. Bij telebankieren is een screenprint met deze gegevens ook toegestaan. Een 
verklaring van de bank dat het rekeningnummer dat u opgeeft bij deze bank bekend is en op 
naam van de aanvrager staat, is ook toegestaan.  
Let op: een kopie van een bankpas is onvoldoende bewijs.   
 

2 Projectplan In dit projectplan geeft u een beschrijving van de activiteiten, de doelstellingen en de 
resultaten. Gebruik hiervoor het format op de webpagina over deze subsidieregeling. 
 

3 Vergunningen U heeft voor sommige activiteiten en de aanleg van het netsportveld mogelijk  vergunningen 
nodig. Als er een vergunning nodig is, dan vragen wij u om ons een kopie te sturen.  
 

4 Model 
Samenwerkingsovereenkomst 

U kunt subsidie aanvragen als u  samenwerkt met de plaatselijke volleybalvereniging en 
tenminste één organisatie uit de sector overheid, sport, recreatie, onderwijs, zorg of welzijn 
of het bedrijfsleven. In een samenwerkingsovereenkomst legt u de afspraken vast. Op de 
webpagina over deze subsidieregeling vindt u een model Samenwerkingsafspraken. Dit is 
een verplicht document. 
 
 

5 Samenwerkingsafspraken 
Programma en publiciteit  

U bent verplicht bij uw subsidieaanvraag een document mee te sturen, waarin de 
programmatische en publicitaire samenwerking rondom het WK Volleybal is vastgelegd. Op 
de webpagina over deze subsidieregeling vindt u hiervoor document. U mag dit document 
volledig ingevuld en ondertekend mailen naar leanne.kraak-schmidt@nevobo.nl. Bij 
goedkeuring ontvangt u het ondertekend terug en kunt u dit document uploaden in de 
subsidieportal van de provincie om uw subsidie aan te vragen.  
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