
OnkVr

z.o.z. 

Aanvraagformulier onkostenvergoeding vrijwilligerswerk 
Alleen een volledig ingevuld en ondertekend formulier zal in behandeling worden genomen. 

Gegevens aanvrager 
Naam van de aanvrager 
(organisatie of vrijwilliger) 

Correspondentieadres 

Telefoonnummer 

e-mailadres 

IBAN-rekeningnummer 

Tenaamstelling rekening 

Inschrijfnummer KvK 
(Alleen indien de aanvraag wordt 
gedaan door een organisatie) 

Omschrijving van het 
vrijwilligerswerk 

Gegevens onkosten 
Soort onkosten waarvoor u 
subsidie aanvraagt 
(Bijv. cursuskosten, reiskosten 
van en naar cursus,…..) 

Gemaakt/verwachte onkosten € ................ 

Wanneer gaat u deze kosten 
maken / heeft u deze kosten 
gemaakt? 



 

De laatste informatie over subsidies bij de gemeente Zeist kunt u vinden op onze website 

www.zeist.nl. Hier kunt u ook de digitale versie van de nieuwste subsidieverordening, 

beleidsregels en aanvraagformulieren downloaden. 

Ondertekening individuele aanvrager 
(Alleen nodig voor individuele aanvragen) 
Let op: de organisatie waarbij u vrijwilligerswerk verricht moet tekenen voor akkoord 
Ondergetekende: 

• Verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld, 

• Vraagt hierbij een subsidie ‘Onkostenvergoeding Vrijwilligerswerk’ aan. 

Plaats en datum Handtekening 

  

 
Ondertekening organisatie 
Ondergetekenden: 

• Verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, 

• Vragen hierbij een subsidie ‘Onkostenvergoeding Vrijwilligerswerk’ aan / 
ondersteunen de aanvraag van de hierboven genoemde vrijwilliger. 
(Doorhalen wat niet van toepassing is) 

 Voorzitter Secretaris Penningmeester 

Naam 
   

Telefoonnummer 
   

Handtekening 

   

Plaats en Datum 

   

 
 

Vergeet u niet de volgende stukken mee te sturen: 
 
Een offerte waaruit de te verwachten kosten blijken, óf 
Een factuur of bankafschrift waaruit de gemaakte kosten blijken. 

 
Het ingevulde formulier stuurt u naar: 
Gemeente Zeist 
T.a.v. Maatschappelijke Zaken / Subsidies 
Postbus 513 
3700 AM Zeist 
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