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AANVRAAGFORMULIER 

  

Aanvragen worden alleen in behandeling genomen middels dit  formulier. Daarom is het van belang alle 

vragen zo volledig mogelijk in te vullen. 

ALGEMEEN 

Dit formulier opsturen naar: 

Secretariaat VITAAL LANDHORST 

Schapendreef 6 

5445 AB LANDHORST 

Of het formulier e-mailen naar: 

vitaallandhorst@peelbelang.nl 

 

Voor meer informatie: 

- Zie de website VPL https://peelbelang.nl/ 

- Heeft u na het lezen van de algemene voorwaarden nog vragen, dan kunt u terecht bij een van de leden van de 

   werkgroep Vitaal Landhorst.  

• Anja van der Velden –  06-27214281 

• Helmie van Creij        -   06-23458113 

• Brigitte Aangenendt –  06-54718696 
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1. Wat is de volledige naam en het adres van uw vereniging/stichting? 

Naam vereniging/stichting:  

Naam contactpersoon:  

Adres:  

Postcode en plaats:  

Telefoonnummer:  

E-mail:  

Bankrekeningnummer 
vereniging/stichting(IBAN):  

 

2. Waarvoor vraagt u een bijdrage aan? 

Korte omschrijving van de activiteit/aanschaf. 
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3. Wanneer en waar vindt de activiteit plaats/ datum geplande aanschaf? 

 

 

 

 
 

4. Voor wie is de activiteit/aanschaf bedoeld en voor hoeveel deelnemers is het? 

Korte onderbouwing. 
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5. Is deze aanvraag een samenwerking met een andere vereniging/stichting?  

NB: Let op, per vereniging kan voor maximaal 1 activiteit/aanschaf een aanvraag 
ingediend worden.  

 

 

6. Wat zijn de totale kosten van de activiteit/aanschaf? 

 

NB: eventuele begroting of offerte toevoegen als extra bijlage. 
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Met het indienen van de aanvraag gaat u akkoord met de 

algemene voorwaarden Vitaal Landhorst 2022-2023 

  

7. Hoe gaat u deze kosten financieren? Waaruit bestaat uw eigen inbreng? 

 

 

 

8. Ondertekening  

Plaats:  ________________________________________________________ 

Datum:  _______________________________________________________ 

Naam en functie: ________________________________________________ 

Handtekening: 
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Algemene voorwaarden Vitaal Landhorst 2022 – 2023 

Vanuit LVC-net is er een bedrag beschikbaar gesteld aan Vereniging Peelbelang Landhorst (VPL) van €5.313,74. VPL 

heeft dit bedrag met €5.000,- verhoogd naar €10.313,74.  

Dit geld wordt beschikbaar gesteld voor verenigingen en stichtingen in Landhorst, die in 2022-2023 een activiteit 

organiseren óf een aanschaf doen, in het belang van de gemeenschap Landhorst. 

 

VPL heeft een werkgroep Vitaal Landhorst opgericht bestaande uit Anja van der Velden, Helmie van Creij en Brigitte 

Aangenendt. De werkgroep heeft voorwaarden opgesteld en manier van toekennen vastgelegd.  

Verenigingen of stichtingen uit Landhorst kunnen bij deze werkgroep een verzoek voor een financiële bijdrage 

indienen. De werkgroep zal beoordelen of zij gelden beschikbaar stelt voor het initiatief. Om zoveel mogelijk 

verenigingen of stichtingen hieraan deel te kunnen laten nemen, zal de financiële bijdrage maximaal € 750,- per 

vereniging/stichting en per activiteit/aanschaf zijn. 

Voorwaarden: 

1. Max. 1 aanvraag per vereniging/stichting. Vooraf globale begroting met motivatie en onderbouwing via 

aanvraagformulier. Dit formulier is te downloaden op de site van VPL. ( https://peelbelang.nl/ ) 

2. De activiteit/aanschaf wordt georganiseerd door en voor Landhorstse inwoners/verenigingen/stichtingen.  

3. De activiteit/aanschaf die bekostigd wordt met een bijdrage van Vitaal Landhorst moet ten dienste staan van 

de gemeenschap Landhorst. 

4. Bedrijven en privé personen komen niet in aanmerking voor een bijdrage. 

5. Per vereniging/stichting kan voor 1 activiteit/aanschaf een aanvraag ingediend worden, tot een maximum 

van €750,00.  

6. Als verenigingen samen 1 activiteit/aanschaf aanvragen is daar ook €750,- het maximale bedrag. 

7. De vereniging/stichting mag maximaal de kosten van de activiteit/aanschaf aanvragen. 

8. Het bedrag kan niet met terug werkende kracht aangevraagd worden.  

9. Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Per e-mail wordt uw aanmelding 

met een aanmeldnummer bevestigd.  

10. Er zijn 3 deadlines om een aanvraag in te dienen namelijk: 1-6-2022; 1-9-2022; 1-12-2022. Na elke deadline, 

komt de werkgroep bij elkaar en zal zo spoedig mogelijk uitsluitsel geven aan de vereniging/stichting. Dit 

gaat zo door tot het maximale bedrag  van €10.313,74 bereikt is.  

11. Bij vroegtijdig bereiken van het maximale bedrag van €10.313,74 zal de werkgroep Vitaal Landhorst dit per 

omgaande bekend maken op de site van Vereniging Peelbelang Landhorst. 

12. De aanvragende vereniging/stichting dient zelf een bijdrage te leveren aan de activiteit door middel van 

inbreng eigen middelen, andere fondsen of eigen werkzaamheden. 

13. De toekenning wordt schriftelijk medegedeeld aan de contactpersoon van vereniging/stichting en zal in de 

ALV (algemene leden vergadering) van 2023 van VPL gepresenteerd worden. 

https://peelbelang.nl/
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14. Binnen een jaar moet de activiteit/aanschaf plaatsvinden; het geld moet binnen een jaar na toekenning 

besteed zijn.  

15. Bij toewijzing geeft de vereniging/stichting verantwoording achteraf. Dat betekent dat er na afloop van de 

activiteit/aanschaf de vereniging/stichting een overzicht van de gemaakte kosten ter verantwoording naar 

werkgroep Vitaal Landhorst stuurt.  

16. Bij geen verantwoording overlegging achteraf van vereniging/stichting, houdt Werkgroep Vitaal Landhorst 

zich het recht voor om het toegekende bedrag terug te vorderen. 

17. Werkgroep Vitaal Landhorst zal verantwoording afleggen over alle toekenningen tijdens de Algemene leden 

vergadering van VPL in 2023 

18. Werkgroep Vitaal Landhorst vraagt ook een of enkele foto’s van de activiteit/aanschaf. De foto’s kunnen 

gestuurd worden naar vitaallandhorst@peelbelang.nl 

19. Als er gegronde redenen zijn kan er van de voorwaarden afgeweken worden. Uiteindelijke beslissing tot 

toekenning ligt bij Werkgroep Vitaal Landhorst/ VPL.  De werkgroep Vitaal Landhorst behoudt zicht het recht 

voor om afwijkend van de voorwaarden te handelen. 

 


