Evaluatie- en controleformulier voor subsidies tot € 125.000,00

Vragenlijst
Wij verzoeken u deze vragenlijst naar waarheid in te vullen en het volledig ingevulde formulier rechtmatig
ondertekend binnen vier weken aan ons te retourneren.

Datum beschikking

:

Kenmerk brief

:

DOS-nummer

:

Naam van het project / de activiteit

:

18 07 02750_versie aug 2018

I. Algemene gegevens (alleen in te vullen als deze gewijzigd zijn)
Naam aanvrager

:

Adres

:

Postcode en woonplaats

:

Website organisatie

:

Contactpersoon

:

Functie contactpersoon

:

Telefoonnummer

:

Het ingevulde aanvraagformulier met bijlagen kunt u toesturen naar:
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
t.a.v. Bureau Subsidies
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
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II. Projectgegevens
1. Geef een beschrijving van het
project dat u hebt uitgevoerd
of de activiteiten die u hebt
verricht.

1a. Is het project uitgevoerd /
zijn de activiteiten verricht
conform de omschrijving
in de subsidiebeschikking?
Bij afwijkingen graag toelichten.

2a. Geplande projectperiode

Start :
Einde:

2b. Werkelijke projectperiode

Start :
Einde:

3a In de beschikking hebben wij
u verplichtingen opgelegd.
Op welke wijze hebt u
hieraan voldaan?

3b. Indien u hier niet aan hebt
voldaan graag toelichten.
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4. Zijn er door of namens u één of meer
publicaties gedaan met betrekking tot
het gesubsidieerde project?

Zo ja, deze (kopieën van) publicaties als
bijlagen meezenden.

Gelieve bewijsstukken te overhandigen		Kunt u aangeven welke bewijsstukken u als bijlage(n)
waaruit blijkt dat het project daadwerkelijk 		meestuurt:
heeft plaatsgevonden/is uitgevoerd
(bijv. foto’s, krantenberichten, programmaboekjes, CD, verslag van activiteit,
jaarverslag of bestuursverklaring e.d.).

Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) hierbij de vragenlijst te hebben gelezen en volledig naar waarheid
te hebben ingevuld en te hebben voorzien van de bijlagen, zoals vermeld bij vraag 4, waaruit blijkt dat de
activiteit heeft plaatsgevonden.

Plaats

:

Datum

:

Naam

:

Functie

:

Handtekening(en)1

:

1

Het formulier moet worden voorzien van een rechtsgeldige ondertekening. Met rechtsgeldig wordt bedoeld degene(n) die op
grond van de statuten bevoegd is (zijn) de organisatie te vertegenwoordigen.
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