
 Gemeente Dordrecht 
 Postadres: 
 Postbus 8 
 3300 AA Dordrecht 
 Wijkwensen 
 www.dordrecht.nl/wijkwensen
 Telefoon: 14 078 

 E-mail: wijkwensen@dordrecht.nl 

AANVRAAG SUBSIDIE WIJKWENSEN 

Deze aanvraag mailt u naar: wijkwensen@dordrecht.nl 

Dit formulier vult u in als u een uitgewerkt idee heeft voor een wijkwens. 

Bij een aanvraag boven € 1.000,- vult u ook de naam in van de betrokken rechtspersoon. 
Vraagt u de rechtspersoon ook om een handtekening en nummer van de Kamer van 
Koophandel. 

• Vult u alle velden van dit formulier in. Anders kunnen wij uw aanvraag niet behandelen. 
• Heeft u offertes of prijsopgaven opgevraagd? Stuurt u die dan mee. 
• Andere bijlagen voor uw wijkwens kunt u ook meesturen met dit formulier. 

1. Gegevens aanvrager 

Naam en voorletters   

Straat en huisnummer   

Postcode en plaats   

Telefoonnummer   

E-mailadres   

Rekeningnummer*   

 * U vult het hele IBAN-nummer in. 

2. Rechtspersoon (bij een aanvraag boven € 1.000,-) 

Naam organisatie   

Naam en voorletters tekenbevoegde   

Nummer Kamer van Koophandel   

Rekeningnummer* tekenbevoegde   

 * U vult het hele IBAN-nummer in. 
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3. Korte omschrijving van de wijkwens 

  

4. Informatie over de wijkwens 

Aanleiding en doel:  

  

Voor wie is de activiteit?  

  

Met wie werkt u samen?  

  

Datum en tijd: 

Datum van:   Datum tot:   

Tijd van:   Tijd tot:   

Plaats van de activiteit:  

  

Hoe regelt u de communicatie? 

  

Wie voert de activiteit uit? 

  

5. Alle kosten van de wijkwens 

Eenmalige kosten wijkwens* €   

*Voor aanschaf of realisatie. 

Kosten openingsfeestje €   

Communicatiekosten €   

Administratiekosten rechtspersoon* €   

*Bij een aanvraag boven € 1.000,-. 

Eventuele andere kosten €   



Totaal kosten* €   

*Voegt u een uitgewerkte berekening van de kosten toe 
als bijlage bij de aanvraag. 

Gevraagde bijdrage 

Welk bedrag vraagt u aan? €   

Heeft u ook ergens anders een bijdrage gevraagd? Ja/Nee   

Zo ja, welk bedrag? €   

6. Aanvullende informatie of opmerkingen 

  

7. Ondertekening 

Aanvrager 

Datum:   Handtekening: 

Naam:    

Rechtspersoon* 

*Bij een aanvraag boven € 1.000,-. 

Datum:   Handtekening: 

Naam:    
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