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Aanvraagformulier subsidieregeling Kansen voor alle kinderen 2017 CN
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Aanvraagformulier subsidieregeling Kansen voor alle kinderen 2017 CN
Zie 'Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij de Subsidieregeling kansen voor alle kinderen' (laatste pagina van dit formulier).  
 
Formulier subsidievaststelling behorend bij de Subsidieregeling kansen voor alle kinderen
NAW-gegevens en overige gegevens van uw instelling
1
Pagina  van 
E-maildadres
Telefoonnummer
Naam
Contactpersoon
Subsidienummer
Kenmerk verleningsbeschikking
..\..\Knipsel.PNG
IBAN (Bankrekeningnummer)
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel
Kenmerken subsidieaanvraag
2
Naam project
Aanvangs- en einddatum projectperiode
Einddatum activiteiten 
Aanvangsdatum activiteiten 
3
DUS-I_06.01
3
 van 5
6
7
8
9
Specificatie van de verplichte bijlagen behorend bij het aanvraagformulier
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ondertekening
De ondertekenaar verklaart: 
-
deze subsidieaanvraag volledig, juist en naar waarheid te hebben ingevuld;
-
kennis te hebben genomen van de geldende wet- en regelgeving op basis waarvan deze subsidie wordt aangevraagd; 
-
dat hij/zij instemt met het openbaar maken van het subsidiedossier met uitzondering van de persoonsgegevens als 
benoemd in artikel 15, zesde lid van de regeling;
-
geen “niet subsidiabele kosten” als bedoeld in art. 19 te hebben opgevoerd in de begroting;
-
dat hij/zij weet dat, indien er sprake is van gezamenlijke tekenbevoegdheid volgens het KvK-register, deze aanvraag 
ondertekend moet zijn door minimaal 2 daartoe bevoegde personen om deze aanvraag rechtsgeldig te laten zijn.
Tekeningsbevoegd(e) perso(o)n(en)
Titel(s)
Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
|
|
|
Achternaam
Geslacht
|
Man
Vrouw
|
Dag
maand
jaar
|
|
Titel(s)
Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
|
|
|
Achternaam
Geslacht
|
Man
Vrouw
|
Dag
maand
jaar
|
|
Vragen
Stuit u bij het opstellen van uw aanvraag op vragen, waarop ook de toelichting bij de regeling geen antwoord geeft, dan 
kunt u uw vragen mailen aan 
KansenvoorallekinderenCN@minszw.nl
.
Indienen aanvraag
Indiening van de aanvraag is mogelijk door dit aanvraagformulier volledig in te vullen, te ondertekenen, te scannen en 
vervolgens in combinatie met de gevraagde bijlagen te mailen naar: 
KansenvoorallekinderenCN@minszw.nl
. Het tijdstip 
van binnenkomst van de mail geldt dan als tijdstip indiening aanvraag mits de aanvraag compleet is. Indien uw aanvraag 
niet compleet is, wordt u in de gelegenheid gesteld deze aan te vullen. In dat geval geldt als datum van binnenkomst en 
behandeling de datum van ontvangst van de volledige aanvraag.
Aanvragen kunnen worden ingediend van 29 mei 2017, 9.00 uur tot en met 12 juni 2017, 17:00 uur. Aanvragen die buiten 
deze periode worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. Dat geldt dus ook voor aanvragen die worden 
ingediend vóór 29 mei 2017, 9.00 uur. Wij wijzen u er nog op dat u door een aanvraag in te dienen ermee instemt dat het 
subsidiedossier met uitzondering van persoonsgegevens openbaar kan worden gemaakt.
6.1
Door een aanvrager getekende 
kopie van het meest recente 
bankafschrift
6.2
Activiteitenplan 
(max. 10 pagina’s)
6.3
Nadere financiële onderbouwing 
van de subsidie aanvraag 
(begroting)
6.4
Uittreksel van de Kamer van 
Koophandel
6.5
Een kopie van de oprichtings
-
statuten van uw organisatie
7.1
Titel(s), voorletter(s)
en 
tussenvoegsel(s)
7.2
Achternaam en geslacht
7.3
Functie
7.4
Plaats en datum
7.5
Handtekening
7.6
Titel(s), voorletter(s)
en 
tussenvoegsel(s)
7.7
Achternaam en geslacht
7.8
Functie
7.9
Plaats en datum
7.10
Handtekening
|
Pagina  van 
4
Specificatie van bijlagen bij het formulier subsidievaststelling 
In de verleningsbeschikking is de wijze van verantwoorden vermeld.
Bijlagen
Onderwerp
Activiteitenverslag  (verplicht bij subsidieverleningen van meer dan €125.000)
 
Model A
* Voeg een machtiging bij als bijlage bij dit formulier.
Model B
Financieel verslag  (verplicht bij subsidieverleningen van meer dan €125.000)
 
Model C
Verklaring inzake werkelijke kosten en opbrengsten  (alleen  bij subsidieverleningen van minder dan €125.000)
 
*
Controleverklaring  (verplicht bij subsidieverleningen van meer dan €125.000)
 
*
Rapport van feitelijke bevindingen van accountant  (verplicht bij subsidieverleningen van meer dan €125.000)
 
*
Kort inhoudelijk verslag zoals vermeld in de toelichting bij dit formulier  (verplicht bij alle subsidieverleningen)
 
Overig
Bijlage bijgevoegd
*  Voor de modellen rapportage formats voor de accountant wordt verwezen naar het accountantsprotocol behorend bij de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, bekend gemaakt op de website https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/publicaties/2018/01/12/accountantsprotocol-bij-de-kaderregeling-subsidies
 
bevoegd en/of gemachtigd* te zijn om deze aanvraag te ondertekenen
5
Ondertekening (1)
-
De ondertekenaar verklaart: 
-
kennis te hebben genomen van de geldende wet- en regelgeving op basis waarvan deze subsidievaststelling wordt aangevraagd en deze regelgeving te hebben nageleefd.
deze aanvraag subsidievaststelling inclusief bijlagen volledig, juist en naar waarheid te hebben ingevuld.
-
|
Voorletter(s)
|
Titel(s)
Tekenbevoegd(e) perso(o)n(en)
Titel(s), voorletter(s) en tussenvoegsels
5.1
Geslacht
Achternaam
|
5.2
Achternaam en geslacht
|
5.3
Functie
|
5.4
Plaats en datum
Tussenvoegsel(s)
|
jaar
maand
Dag
|
5.5
Handtekening
jaar
maand
Dag
|
Plaats en datum
5.4
|
Handtekening
5.5
|
Functie
5.3
5.2
Achternaam en geslacht
|
Achternaam
Geslacht
Titel(s), voorletter(s) en tussenvoegsels
5.1
|
Tussenvoegsel(s)
Voorletter(s)
|
|
Titel(s)
Tekenbevoegd(e) perso(o)n(en)
deze aanvraag subsidievaststelling inclusief bijlagen volledig, juist en naar waarheid te hebben ingevuld.
-
kennis te hebben genomen van de geldende wet- en regelgeving op basis waarvan deze subsidievaststelling wordt aangevraagd en deze regelgeving te hebben nageleefd.
-
bevoegd en/of gemachtigd* te zijn om deze aanvraag te ondertekenen
-
De ondertekenaar verklaart: 
Ondertekening (2)
Pagina  van 
Model A Activiteitenverslag 
Bijlage bij formulier voor subsidievaststelling
Naam en/of korte omschrijving van de gerealiseerde activiteiten (in een aantal kernwoorden)
Is aan de verleende subsidie verbonden verplichtingen voldaan?
Beschrijving in hoeverre is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS en eventuele aanvullende verplichting(en) in de verleningsbeschikking.
Pagina  van 
Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de gerealiseerde activiteiten	

Per activiteit een schema invullen
Beschrijving van de met de activiteiten gerealiseerde doelstellingen, resultaten en producten	

Beschrijving van en toelichting op de verschillen tussen geplande en gerealiseerde activiteit (alleen van toepassing indien er verschillen zijn)	

Pagina  van 
Postgewijze toelichting
Begroot bedrag
Bijlage bij formulier voor subsidievaststelling
Model B Financieel verslag 
Specificatie gerealiseerde kosten en financiering per activiteit
Gerealiseerd bedrag
Verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag* (in bedrag en %)
Personeel
Indien van toepassing**:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag
Indien van toepassing**:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag
Materieel
Indien van toepassing**:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag
Overige kosten/kosten derden
Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling)
Overige kosten/kosten derden
Indien van toepassing**:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag
Bijdrage derden
 **Een verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag van ten minste 5% van een afzonderlijke begrotingspost moet worden toegelicht, tenzij het verschil met die begrotingspost lager is dan € 25.000. In deze kolom vermeld u het bedrag van het verschil als ook het verschil uitgedrukt in een percentage van het begrote bedrag. De toe te lichten verschillen vermeldt u bij de `toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag'.   
Pagina  van 
Omschrijving van en korte toelichting op de gerealiseerde activiteiten 
Bijlage bij formulier voor subsidievaststelling
Model C Verklaring inzake werkelijke kosten en opbrengsten 
Geef een korte toelichting op de gerealiseerde activiteiten 
1
Is door uw organisatie voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen?
2
Pagina  van 
Kosten 
Nummer 
Activiteit***
Onder opbrengsten wordt hier verstaan eigen bijdrage en bijdragen van derden, voor zover die samenhangen met de te subsidiëren of gesubsidieerde activiteiten. 
Begrote en gerealiseerde kosten en opbrengsten
3
1
Begroot
Gerealiseerd 
Opbrengsten
Bijdragen derden
Gerealiseerd 
Begroot
Gerealiseerd 
Begroot
Eigen bijdrage
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 *** Vermeld hier het nummer van de activiteit zoals opgenomen in het aanvraagformulier subsidieverlening.
Pagina  van 
Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij de Subsidieregeling kansen voor alle kinderen
 
Deze toelichting neemt stap voor stap alle onderdelen van het aanvraagformulier voor een subsidievaststelling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door.                               Heeft u na het lezen van deze toelichting nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u mailen naar via Sub.reg.kinderarmoede@minszw.nl.
 
Modelformulier voor subsidievaststelling
U dient gebruik te maken van het door de minister vastgesteld formulier voor subsidievaststelling. Dit model is bekend gemaakt op de website https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/subsidieregelingen-szw/subsidie-kansen-voor-alle-kinderen-in-armoede.
U dient het formulier volledig in te vullen. Aan een onvolledig ingevuld formulier  kunnen namelijk financiële consequenties worden verbonden. 
Het formulier kan via de post of langs elektronische weg worden ingezonden. Voorkeur heeft de elektronische weg, via e-mail. Indien u via e-mail verzoekt om uw subsidie vast te stellen, dan dient u een gescande versie van het ondertekende formulier met bijlagen te zenden aan  Sub.reg.kinderarmoede@minszw.nl. Per post kan het ondertekende formulier met bijlagen worden gezonden aan: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Afdeling Budgetbeheer, Secretariaat en Bedrijfsvoering SZI , Postbus 90801, 2509 LV Den Haag.
 
Aanvraagtermijn subsidievaststelling
o         Binnen 22 weken na de datum waarop de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, uiterlijk moeten zijn verricht of 
o         Vóór de datum genoemd in de verleningsbeschikking
 
 
 
 
 
1.  NAW-gegevens en overige gegevens van uw instelling
De contactpersoon is veelal niet degene die de aanvraag ondertekent en kan een andere persoon zijn dan de tekenbevoegde persoon.
 
2.  Kenmerken subsidieaanvraag
Het subsidienummer is vermeld in de eerder ontvangen verleningsbeschikking.
Het kenmerk verleningsbeschikking(en) betreft het briefkenmerk van de eerder ontvangen verleningsbeschikking(en). In geval van herziening zullen meerdere verleningsbeschikkingen voor de betreffende subsidieaanvraag zijn afgegeven. 
          IBAN (bankrekeningnummer) waarop de eventueel te verlenen subsidie wordt gestort. 
          Stuur in de volgende gevallen een door een bevoegd persoon van de instelling getekende kopie van  het meest recente bankafschrift mee:
                      o         U wenst de subsidie op een andere bankrekening te ontvangen dan u eerder bekend heeft gemaakt aan SZW.
 
5.  Ondertekening
Bij gezamenlijke bevoegdheid dienen ten minste twee bevoegde personen te tekenen.  Indien sprake is van machtiging, stuur dan deze machtiging mee.                                                                Een aanvraag ondertekend bij afwezigheid (b.a.) of in opdracht (i.o) wordt niet geaccepteerd.                    
Model  A Activiteitenverslag (verplicht bij subsidieverleningen van meer dan € 125.000)
Een activiteitenverslag is een verslag waarvan de inrichting voor zover van toepassing overeenkomt met de inrichting van het activiteitenplan en dat:
         a.         een overzicht bevat van de gerealiseerde activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt,
         b.         de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering beschrijft van de gerealiseerde activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, 
         c.         de met de activiteiten gerealiseerde doelstellingen, resultaten of producten beschrijft,
         d.         voor zover van toepassing, beschrijft in hoeverre is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen, en
         e.         voor zover van toepassing, een vergelijking bevat van de gerealiseerde activiteiten en doelstellingen en de in het activiteitenplan voorgenomen activiteiten en nagestreefde doelstellingen en een toelichting op de verschillen geeft,
 
Model B Financieel verslag (verplicht bij subsidieverleningen van meer dan € 125.000)Een financieel verslag is een verslag dat:
o         volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd, een zodanig inzicht geeft dat een verantwoord oordeel
         kan worden gevormd omtrent de kosten en opbrengsten per gerealiseerde activiteit waarvoor de subsidie is verleend en die werkelijk zijn verricht,
o         aansluit bij de begroting en de nodige informatie geeft om de subsidie vast te stellen,
o         per post is voorzien van een toelichting, en 
o          vergezeld gaat van:
1.         een controleverklaring, en 
2.         een rapport van feitelijke bevindingen omtrent de naleving van de aan de verleende subsidie verbonden verplichtingen door de subsidieontvanger, opgesteld door een accountant overeenkomstig een door de minister vastgesteld model met inachtneming van een door de minister vastgesteld accountantsprotocol behorend bij deze subsidieregeling bekend gemaakt op de website In de subsidieverleningsbeschikking onder het kopje `Verantwoording' is vermeld of en zo ja welk accountantsproduct wordt gevraagd. Van de modellen in genoemd accountantsprotocol kan niet worden afgeweken.
 
Bij  invulling van de specificatie gerealiseerde kosten en financiering per activiteit wordt automatisch het totaal overzicht van gerealiseerde kosten en financiering van alle activiteiten gegenereerd. U hoeft dit deel dus niet handmatig in te vullen.
 
Model C Verklaring inzake werkelijke kosten en opbrengsten (bij subsidieverleningen onder de € 125.000)Een verklaring inzake werkelijke kosten en opbrengsten is een verklaring waarin de subsidieontvanger aantoont:
         a.         dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt zijn verricht, voorzien van een korte toelichting,
         b.         dat aan de aan de verleende subsidie verbonden verplichtingen is voldaan,
         c.         wat het totale bedrag van de gerealiseerde kosten van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend en die werkelijk verricht zijn is,
         d.         wat het totale bedrag van de gerealiseerde opbrengsten is, en
         e.         wat het totale bedrag van de gerealiseerde eigen bijdrage is.
 
De inrichting van de verklaring komt overeen met de inrichting van de begroting en het activiteitenplan. 
Kort inhoudelijk verslag (verplicht bij alle subsidieverleningen; zie de verleningsbeschikking)
Dit verslag bevat de volgende informatie:
o          hoeveel voorzieningen in natura heeft u via dit project heeft verstrekt en hoeveel kinderen heeft u daarmee extra bereikt;
o          beschrijving van de wijze waarop u in contact bent gekomen met deze kinderen;
o          hoe u de voorzieningen in natura heeft verstrekt;
o          met welke organisaties u op welke wijze heeft samengewerkt bij de uitvoering van het projectplan.         
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